dé infogids

voor al je buitenlandplannen!

Je bent jong en je wil naar het buitenland. Niet als toerist. Wel om er een
andere cultuur te ontdekken, om nieuwe mensen te ontmoeten, om een
taal te leren, om te studeren... Maar hoe pak je zoiets aan? Wie kan je
helpen bij die plannen? En wat kost dat?

De Go Strange infogids zet je op weg.
In deze gids vind je een overzicht van alle niet-toeristische buitenlandmogelijkheden voor Vlaamse jongeren van 14 tot en met 30 jaar.
We zetten de organisaties met een buitenlandaanbod voor jou op een rij.
Je ontdekt ook waar je beurzen of subsidies voor je plannen vindt. En we
geven je tips over hoe je het aanpakt.
ter info: de Go Strange infogids vermeldt voornamelijk
Vlaamse en Europese organisaties, instanties, websites en
beurs- of subsidieprogramma’s. In uitzonderlijke gevallen
vermelden we internationale organisaties en websites
omwille van hun unieke aanbod.

inleiding
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In verschillende hoofdstukken vind je een opsomming
van organisaties. Bij die organisaties zie je symbolen.
De symbolen die van toepassing zijn, worden donkerder
weergegeven. Dit is de verklaring voor de symbolen:
Hoe lang?

Minder dan een maand
1 tot en met 3 maanden
Meer dan 3 maanden

Alleen/met
meer personen?

Je gaat alleen op pad
Je vertrekt in groep of komt in het
buitenland in een groep terecht

Waar?

Je kan subsidies of een beurs krijgen
voor je deelname
Europa
Afrika
Azië
Oceanië
Noord-Amerika
Latijns-Amerika

inhoud

Centen?

0

Kampen &
uitwisselingen
Een danskamp in Spanje -> Leren acteren
in Nederland -> Een boerderijkamp in
Finland -> Een Europese uitwisseling in
Estland -> Een knutselkamp in Italië...

Jaarlijks trekken heel wat Vlaamse jongeren
op kamp. Maar waarom niet eens de grens
over voor een kamp of een uitwisseling met
leeftijdsgenoten uit andere landen?

U IT W IS S E L
K A MPEN &
IN G E N
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Met kampen bedoelen we een kort verblijf in
internationale groep waarbij ontspannende
activiteiten centraal staan, al dan niet rond
een bepaald thema zoals sport of cultuur. Een
uitwisseling is meer dan enkel toffe activiteiten.
In een uitwisseling maak je ook kennis met de
cultuur, gewoontes en talen van de deelnemers
uit andere landen.

Waarom?
Waarom deelnemen aan een kamp of
uitwisseling? Simpel! Omdat zo’n kamp of
uitwisseling gewoon heel leuk is! Bovendien
duren kampen en uitwisselingen meestal maar 1
of 2 weken. Een ideale opstap als je nog nooit
‘internationaal ging’. Maar het is ook een leuke
manier om toch iets internationaals te doen als
je minder tijd of weinig vakantie hebt.
Geen zin om alleen te zijn in een onbekend
land? Ook dan is een kamp of uitwisseling
een optie. Omdat je in een groep verblijft,
heb je steeds iemand om op terug te

vallen. En hoewel je maar korte tijd in het
buitenland bent, houd je aan je avontuur
gegarandeerd een pak internationale vrienden
over. Altijd handig voor wanneer je er later
opnieuw op uit trekt.

Wil je zelf de touwtjes in handen nemen en met
jouw jeugdbeweging of met een groep vrienden
een uitwisseling met een buitenlandse groep
organiseren? Dan kan je subsidies aanvragen
bij Youth in Action. Heb je er geen idee van hoe
je zo’n uitwisseling op poten zet? Het Youth in
Action team helpt je graag op weg.
www.youthinaction.be

Ook voor mij?

U IT W IS S E L

De kostprijzen van kampen en uitwisselingen zijn
uiteenlopend. Vergelijk daarom de prijzen en het
aanbod van verschillende aanbieders. Sommige
organisaties doen extra inspanningen voor wie
het financieel moeilijk heeft. Meer informatie
hierover vraag je aan de organisatie waarmee je
wil vertrekken.
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Wat kost dat?

Plan je een uitwisseling in eigen land met
leeftijdsgenoten uit de Franse of Duitstalige
Gemeenschap? Vraag dan subsidies aan bij Bel’J.
www.bel-j.be

hoofdstuk

Fotografiekampen, muziekkampen, een
uitwisseling rond Europese politiek... Meestal
staan bepaalde activiteiten of thema’s centraal.
Zo kan je een kamp of uitwisseling helemaal op
jouw maat selecteren.
Engels is de taal die tijdens heel wat internationale kampen en uitwisselingen gebruikt
wordt. Maar in de meeste gevallen hoef je geen
Engels of andere taal te kennen. Je kan gewoon
met handen en voeten uitleggen wat je bedoelt.
Dat is ook leerrijk en levert gegarandeerd de
gekste situaties op. Altijd leuk om het ijs te
breken!

IN G E N

Je kan vaak al vanaf je 14 de voor een kamp
of uitwisseling naar het buitenland, een stuk
vroeger in vergelijking met heel wat andere
buitenlandmogelijkheden zoals vrijwilligerswerk,
studie of stage.

0
5

Bij welke organisaties
kan ik terecht?
In dit hoofdstuk zetten we verschillende
aanbieders van kampen en uitwisselingen voor
je op een rij. Ben je eerder op zoek naar een
taalkamp in het buitenland? Neem dan een kijkje
bij ‘Een taal leren’ (p.31 – p.36). Wil je tijdens je
verblijf kennis maken met een andere cultuur of
je actief inzetten voor een goed doel, dan zijn de
inleefreizen en de bouwkampen iets voor jou. Je
vindt ze onder ‘Naar het Zuiden’ (p.43 – p.55).

AEGEE – vanaf 18 jaar

Hannibal – 18 t/m 30 jaar

Hannibal organiseert activiteiten voor
jongeren met en zonder handicap. Tijdens
hun groepsuitwisselingen kom je samen met
jongeren uit een ander Europees land. Je krijgt als
deelnemer inspraak en verantwoordelijkheid bij
de voorbereiding van het programma.
www.hannibalvakanties.be

JAP Adventure – 16 t/m 21 jaar

De internationale studentenvereniging AEGEE
organiseert ‘Summer Universities’, groepsreizen
met jongeren uit heel Europa waar culturele
uitwisseling centraal staat. Creatieve workshops,
taallessen en toeristische uitstapjes staan
steevast op het programma.
www.aegee.org

ATD Vierde Wereld – vanaf 16 jaar

Verleg je grenzen en ontdek waartoe je in staat
bent: zowel op sportief vlak als in je opvattingen
over andere culturen en jezelf. JAP organiseert
avonturenkampen en staat open voor maatschappelijk kwetsbare jongeren. Je hebt voor deze kampen een goede lichamelijke conditie nodig. Elk jaar
hebben ze andere bestemmingen in Europa.
www.japadventure.be

Jeugd, Cultuur en Wetenschap (JCW)
16 t/m 30 jaar

U IT W IS S E L
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Trek er op uit voor een bouwkamp, een creatief
atielier, een theaterworkshop… Tijdens het kamp
leer je leeftijdsgenoten uit Europa kennen. ATD
Vierde Wereld werkt rond het thema armoede.
www.atd-vierdewereld.be/-Jongeren-

CISV – 14 t/m 30 jaar

CISV organiseert kampen en uitwisselingen over
heel de wereld, waarbij cultuur en vriendschap
centraal staan. Samen met deelnemers uit
andere landen ga je dieper in op thema’s
als diversiteit, mensenrechten, duurzame
ontwikkeling en conflict & oplossing. Een
uitwisseling met CISV maakt van jou een
geïnformeerde en actieve wereldburger.
www.cisv.be

Met Jeugd, Cultuur en Wetenschap ontdek je de
fun in cultuur en wetenschappen. Jaarlijks organiseert JCW in eigen land of daarbuiten, een aantal
uitwisselingen met jongeren uit andere landen
van Europa.
www.jcweb.be

Jeugdbond voor Natuur en Milieu (JNM)
16 t/m 26 jaar

In de zomermaanden kan je met JNM naar
het buitenland voor een uitwisseling met
andere jonge natuurliefhebbers uit binnen- en
buitenland.
www.jnm.be

Leander (17j.) ging op PEJAkamp
in Novgorod, Rusland

“Russische
jongeren
zijn veel
meer me t de
natuur bezig.
Ook meisjes
haalden
zware
booms tammen
voor het
kampvuur uit
het bos.”

Tijdens de uitwisselingsweken van Jeugddienst
Don Bosco staat intercultureel leren centraal.
Op een actieve manier ervaar je de verschillen
en gelijkenissen tussen de culturen van de
deelnemers uit verschillende Europese landen.
www.jeugddienstdonbosco.be

JOETZ – 18 t/m 25 jaar

Muziek, discriminatie, milieu, theater,
avontuur… JOETZ, de jeugddienst van de
Socialistische Mutualiteiten, organiseert
jaarlijks uitwisselingen rond verschillende
thema’s.
www.joetz.be

hoofdstuk

Jeugddienst Don Bosco
17 t/m 26 jaar
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Meer verhalen? Surf naar
www.gostrange.be/wereldkaart
of scan de QR code:

0

Vredesdienst ASF – vanaf 18 jaar

Tijdens de zomer organiseert Vredesdienst ASF
kampen, in samenwerking met lokale partners. In
een internationale groep werk je rond de dialoog
tussen Oost en West, tussen de generaties en
tussen mensen met verschillende achtergronden.
Je restaureert begraafplaatsen en gedenktekens
of werkt mee in sociale projecten.
www.vredesdienst.be

YFU – 15 t/m 19 jaar

PEJA – vanaf 13 t/m 30 jaar

U IT W IS S E L
K A MPEN &
IN G E N
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Op muziekweek naar Luxemburg, een
natuurfotografiekamp in Finland… PEJA biedt
kampen aan met de meest uiteenlopende
activiteiten en thema’s. De deelnemers komen
steeds uit verschillende Europese landen.
www.peja.be

U Move 4 Peace – 18 t/m 30 jaar

U Move 4 Peace (UM4P) is de jongerenwerking
van Pax Christi Vlaanderen. Tijdens de zomer
organiseert UM4P internationale kampen
om uit te wisselen over vrede, solidariteit
en rechtvaardigheid. Vaste partnerlanden
zijn Israël, Palestina, Tsjetsjenië, Georgië en
Nederland.
www.um4p.be

Heb je zin in een zomer in een ander land? Het
cultuurbad van YFU dompelt je onder in een
vreemde cultuur en een andere taal. Je verblijft
in een gastgezin voor 4 tot 8 weken en leert hun
gewoontes kennen. Vaak worden er ook culturele
activiteiten georganiseerd of volg je les in een
lokale school.
www.yfu.be

Extra zoektips

Heel wat jeugdbewegingen en
jongerenverenigingen zijn lid van een
internationale koepel. Verschill ende
van deze koepels bieden kampen of

uitwisselingen aan, waarbij je terecht komt
in een internationale groep. Vraag hierover
meer informatie bij jouw lokale vereniging
of de national e koepels.

Verschill ende organisaties trekken met hun

leden of groepen voor het jaarlijks kamp de
grens over. Een ontmoeting met een groep
uit een ander land is dan zeker mogelijk en
kan een verrijking zijn.

Vrijwilligerswerk
Dieren beschermen in een Roemeens bos
-> Kinderanimatie op een Zuid-Afrikaans
speelplein -> Daklozen ondersteunen in
een Chileens tehuis -> Voorlichting rond
veiligheid in een Thaise stad -> Bospaden
aanleggen in de Italiaanse Alpen...

Vrijwilligerswerk bestaat overal ter wereld. Al
zal je in het ene land al makkelijker projecten
vinden dan in het andere. Voor je aan je zoektocht
begint, geef je daarom best een antwoord op
de vragen “Wat wil ik doen?”, “Waar wil ik naar
toe?” en “Hoe lang wil ik weg?”. Bepaal ook
wat voor jou het belangrijkste is: het thema, de
bestemming of de duur.

ERSWERK

Vrijwilligerswerk maakt je rijker! Niet in
materiële of financiële zin, wel als mens. Wie zich
in z’n vrije tijd zinvol inzet, bouwt mee aan een
aangenamere wereld! Bovendien leef en werk
je als vrijwilliger vaak samen met of dicht bij de
lokale bevolking. Dat maakt van vrijwilligerswerk
de ideale manier om een land, zijn mensen en zijn
cultuur op een andere manier te ontdekken.

2 | V R IJ W IL L IG

Je kan zelf kiezen hoe lang je meehelpt in een
project. Als je jouw vakantie op een nuttige
manier wil doorbrengen, kan je voor 1 of enkele
weken vrijwilligerswerk doen. Wil je er een echt
‘gap year’ van maken, zo’n jaar waarin je alles en
iedereen achterlaat om iets compleet anders te
doen, dan is een project van lange duur iets
voor jou.

Waarom?

hoofdstuk

Vrijwilligersprojecten zijn er in alle maten
en gewichten. Houd je van de natuur, dan is
een ecologisch project iets voor jou. Ben je
liever met mensen bezig, kies dan voor sociaal
vrijwilligerswerk. Wie graag de handen uit de
mouwen steekt, neemt deel aan een technisch
project. Of wat dacht je van een cultureel project
waarin je jezelf creatief uitleeft?

0

Bij het maken van je keuze vergelijk je dus best
het aanbod en de prijzen van verschillende
organisaties.

Trek je naar een land waarvan je de taal niet
(goed) spreekt, dan kan je ervan op aan dat je
talenkennis er al na enkele dagen op vooruit gaat.
Geen betere manier om een taal te leren dan ze
te moeten spreken! En al doe je het vrijwillig,
toch zal je tijdens je buitenlandverblijf heel wat
werkervaring opdoen. Altijd nuttig wanneer
iemand je later tijdens het solliciteren naar je
ervaringen vraagt.

Ook voor mij?

V R IJ W IL L IG
ERSWERK
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Vanuit Vlaanderen kun je ook deelnemen aan
gesubsidieerde programma’s zoals Bel’J of het
Europees Vrijwilligerswerk van Youth in Action.
• Bel’J is er voor jongeren van 16 tot 25 jaar
die vrijwilligerswerk willen doen aan de
andere kant van de taalgrens, in de Franse of
Duitstalige Gemeenschap.
www.bel-j.be
• Jongeren van 17 tot en met 30 kunnen aan de
slag via Europees Vrijwilligerswerk (EVS).
Er zijn EVS-projecten in Europa en zijn
buurregio’s. De organisatie waarin je
terechtkomt kies je zelf. Het aanbod is zeer
divers: je werkt mee in sociale projecten,
je geeft voorlichting voor een organisatie
die werkt rond ecologie, je draait mee in
een naschoolse opvang, je ondersteunt een
medialab…
www.youthinaction.be
Met die programma’s ben je zeker van een
uitgebreide ondersteuning voor, tijdens en na je
project. Door de subsidies is de kostprijs om deel
te nemen bovendien erg laag.

‘Enthousiast zijn’ is bij de meeste projecten de
enige voorwaarde om deel te nemen. In sommige
gevallen vraagt de organisatie een diploma, een
bepaalde ervaring of kennis van een specifieke
taal. Leeftijd speelt eveneens een rol. Wie 18 of
ouder is, zal makkelijker projecten vinden dan wie
jonger is. Maar met wat zoekwerk vindt iedereen
een geschikt project!

Hoe pak ik het aan?
Wie op zoek is naar vrijwilligerswerk, kan tegen
betaling via heel wat organisaties aan een
project deelnemen. Zo’n organisatie regelt voor
jou heel wat zaken. Als je de eerste maal alleen
richting buitenland trekt, kan dat de nodige
geruststelling bieden. Sommige organisaties
bieden bovendien de mogelijkheid om
vrijwilligerswerk te combineren met een ander
buitenlandplan, zoals een taalcursus.
Er zijn zowel commerciële als nietcommerciële spelers op de markt.

Daarnaast kan je aankloppen bij Vlamingen die
in het buitenland zelf projecten steunen. Soms
zoeken deze mensen vrijwilligers die ter plaatse
de handen uit de mouwen willen steken.

Er op uit trekken via een bemiddelingsorganisatie
zal niet de goedkoopste optie zijn, maar je krijgt

er heel wat voor terug. Wanneer je naar het
buitenlands project van een Vlaamse organisatie
reist of op eigen houtje een project zoekt, zal je
minimum zelf je reis moeten bekostigen.
Ben je toch op zoek naar financiële
ondersteuning? Sommige gemeentes
en provincies ondersteunen bepaalde
buitenlandplannen. Het loont de moeite je
daarover te informeren.

ERSWERK

Deelnemen aan een vrijwilligersproject kan je
aardig wat centen kosten. Waarom dat zo is?
Wel, vaak hebben de mensen op de plaats waar
je terecht komt zelf weinig middelen. In andere
gevallen worden de weinige middelen liefst in
het project zelf gestopt. Bovendien kost het
georganiseer en de administratie die nodig is om
jou ter plaatse te krijgen ook geld. Het is dan
logisch dat een projectorganisator niet zomaar
voor jouw transport, eten en verblijf instaat.

Check

www.kamiel.info
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Wat kost dat?

Wil je weten welke
paperassen je in orde
moet brengen voor je
als vrijwilliger naar het
buitenland trekt?

hoofdstuk

Alles op eigen houtje regelen is natuurlijk ook
een optie. Je kan vanuit België een buitenlands
project zoeken maar soms is het eenvoudiger
om gewoon te vertrekken en op je bestemming
een project te zoeken. Als je alles zelf regelt,
maak dan goede afspraken over je taken en
verantwoordelijkheden. Zet ze op papier zodat je
bij discussies iets hebt om op terug te vallen.

1

Ellen (21j.) is een grote fan
van bouwkampen

“Elke keer
opnieuw ben ik
bang voor het
onbekende. Maar
telkens ik die
angst overwin,
besef ik hoeveel
positieve dingen
zo ’n ervaring
me t zich
meebrengt.”
Meer verhalen? Surf naar
www.gostrange.be/wereldkaart
of scan de QR code:

Daarnaast kennen wij de volgende mogelijkheden:

V R IJ W IL L IG
ERSWERK
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Bel’J – 16 t/m 25 jaar
Met Bel’J kan je voor 2 weken tot 3 maanden
naar de Franse of Duitstalige Gemeenschap om
er vrijwilligerswerk te doen. Het is mogelijk om je
engagement te spreiden door bijvoorbeeld ieder
weekend te gaan of in de schoolvakanties. Als
deelnemer krijg je €25 per dag of €125 per week
om je transport, logies en maaltijden te betalen.
www.bel-j.be

Europees Vrijwilligerswerk (EVS)
van Youth in Action – 17 t/m 30 jaar
Met EVS draai je van 2 maanden tot maximum
1 jaar mee in een organisatie in Europa of zijn
buurregio’s. Jongeren met minder kansen
kunnen er al voor 2 weken op uit trekken.

De Europese Unie subsidieert je vrijwilligerswerk
zodat jij zo goed als niks hoeft te betalen. Het
takenpakket is even divers als de organisaties
zelf: sociaal, cultureel, ecologisch, media, vrije
tijd enz.
www.youthinaction.be

Vocatio – 18 t/m 30 jaar
Heb je een echte roeping maar vind je geen
financiële middelen om je droom waar te
maken? Dan kan je jezelf kandidaat stellen
voor een beurs van Vocatio. Elke roeping of
droom die passie, creativiteit, enthousiasme en
doorzettingsvermogen uitstraalt en de bedoeling
heeft verandering te brengen in de maatschappij,
komt in aanmerking.
www.vocatio.be

Bij welke organisaties
kan ik terecht?
Hieronder vind je een opsomming van
organisaties die vrijwilligersprojecten aanbieden.
Opgepast! De organisaties die enkel in het
Zuiden vrijwilligerswerk aanbieden, zijn in
deze gids apart opgenomen. Je vindt ze in het
hoofdstuk ‘Naar het Zuiden’ (p.43 – p.55).

ADR Vlaanderen – vanaf 16 jaar

ADR Vlaanderen is de koepel van Vlaamse
vrijwilligersorganisaties die actief zijn in
Roemenië. De organisatie heeft een uitgebreid
netwerk en kan je helpen bij je zoektocht naar
vrijwilligerswerk in Roemenië.
www.adrvlaanderen.be

Alpy vzw – vanaf 18 jaar

AFS – vanaf 18 jaar

Bouworde vzw – 15 t/m 30 jaar

ERSWERK

Als AFS-Wereldwerker ga je vrijwillig aan
de slag in het buitenland. Je werkt er samen
met de lokale bevolking. Er is keuze tussen
socioculturele, ecologische of educatieve
projecten. Je verblijft in een gastgezin of in
uitzonderlijke gevallen op de locatie van het
project.
www.afsvlaanderen.be

Wie zich geroepen voelt om een steentje bij te
dragen aan de duurzame ontwikkeling in de
Alpen of Pyreneeën, klopt aan bij Alpy vzw. Van
de restauratie van gebouwen tot het in kaart
brengen van beschermde dieren en planten of het
helpen op een boerderij: er is een brede waaier
van mogelijkheden, aangeboden door Alpy of één
van haar partnerorganisaties.
www.alpyvzw.wordpress.com

hoofdstuk

Draag als vrijwilliger je steentje bij aan sociale
verandering in een land. De domeinen zijn heel
divers: event- of projectmanagement,
cultuuropleidingen, sociale ontwikkeling,
onderwijs, duurzaamheid...
www.aiesec.be

Bouworde organiseert jaarlijks heel wat
vrijwilligersvakanties. De organisatie heeft 3
soorten bouwkampen in de aanbieding. Er zijn
de technische kampen waarbij je zelf helpt bij
bouw- of renovatiewerken. Tijdens sociale
bouwkampen zet je je in voor anderen. Tijdens
een ecologisch kamp ligt de nadruk op werken
in en voor de natuur. Er zijn zowel kampen van
enkele dagen, enkele weken, als enkele
maanden.
www.bouworde.be

2 | V R IJ W IL L IG

AIESEC – 18 t/m 30 jaar

1

Jeugddienst Don Bosco – vanaf 18 jaar

CISV – vanaf 19 jaar

Ben je animator op een speelplein en wil je wel
eens zien hoe ze het in het buitenland aanpakken?
Dan kun je met Jeugddienst Don Bosco naar een
speelpleinwerking of vakantiekamp elders in
Europa. Je werkt er actief mee, leert hoe anderen
het doen en wisselt ideeën uit.
www.jeugddienstdonbosco.be

Jobstop – vanaf 18 jaar

V R IJ W IL L IG
ERSWERK
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Met het ‘International People’s Project’ van CISV
werk je samen met lokale organisaties en een
groep vrijwilligers aan een gemeenschapsproject
in het buitenland. Je geeft er leiding binnen
educatieve activiteiten die betrekking hebben tot
het project en je wordt er begeleid door lokale
organisaties of experts.
www.cisv.be

ESL-Taalreizen – vanaf 16 jaar

Met het ‘GAP-programma’ van ESL-Taalreizen
trek je voor langere tijd naar het buitenland en
kies je voor een volledige onderdompeling in de
taal en de cultuur van een of meerdere landen.
Je start met een voorbereidende taalcursus
waarbij je ook een internationaal erkend
taalcertificaat kan behalen. Op sommige
bestemmingen kan je de taalcursus
combineren met vrijwilligerswerk, een
bedrijfsstage of een betaalde job.
www.esl-taalreizen.com

Met Jobstop ga je voor een buitenlands avontuur
waarbij je vrijwilligerswerk met reizen
combineert. Er is keuze tussen natuurprojecten,
projecten met dieren of in de sociale of
onderwijssector. Tijdens je verblijf maak je van
dichtbij kennis met de lokale cultuur en
bevolking. Je komt in contact met vrijwilligers uit
alle hoeken van de wereld.
www.jobstop.be

VIA – vanaf 17 jaar

Vredesdienst ASF – vanaf 18 jaar

Onder de noemer ‘Work@World’ organiseert VIA
vzw jaarlijks een duizendtal vrijwilligersprojecten
over de hele wereld. Tijdens deze projecten leef
en werk je samen met een internationale groep
vrijwilligers. Je kiest uit projecten rond natuur en
ecologie, sociaal-culturele projecten of bouwprojecten. Daarnaast biedt VIA vzw binnen het
SCI-netwerk ‘Long Term Volunteering’ aan waarbij
je je voor lange tijd in een project kan engageren.
www.viavzw.be

Vredesdienst ASF biedt de mogelijkheid om een
jaar lang vrijwilligerswerk te doen. De organisatie
heeft extra aandacht voor de dialoog tussen Oost
en West, tussen verschillende generaties en
tussen mensen met verschillende achtergronden.
Je restaureert gedenktekens, werkt in musea,
bezoekt oudere mensen, ondersteunt mensen
met een handicap of werkt in mensenrechtenorganisaties. Vaak worden er 2 of meer
vrijwilligers binnen een organisatie geplaatst.
www.vredesdienst.be

Vides – vanaf 20 jaar

WEP – vanaf 16 jaar

Vides geeft je de mogelijkheid om je als
vrijwilliger in te zetten in een van de projecten
van de zusters van Don Bosco. Je kan er
meewerken als leerkracht, opvoeder of
begeleider in een tehuis of als animator in
vrijetijdswerking.
www.vides.be

WEP biedt vrijwilligerswerk in alle maten en
vormen. Van sociale bouwprojecten tot
ecologische organisaties. Je kan vrijwilligerswerk
combineren met een taalcursus, stage of zelfs
met een heuse wereldreis.
www.wep.be

“He t is belangrijk
dat je collegavrijwilligers ermee
akkoord gaan dat er
een vrijwilliger me t
een handicap komt
werken. Alleen dan
kan deze ervaring
voor iedereen slagen!”
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Vrijwilligerswerk te doen in Athene, Griekenland

hoofdstuk

Eva’s (29j.) handicap hield haar niet tegen om Europees

ERSWERK

Meer verhalen? Surf naar
www.gostrange.be/wereldkaart
of scan de QR code:

1

WWOOF – vanaf 18 jaar

WWOOF staat voor ‘Word Wide Opportunities
on Organic Farms’. Via dit netwerk kan je zoeken
naar vrijwilligerswerk op biologische boerderijen
over de ganse wereld. In ruil krijg je eten en
onderdak.
www.wwoofinternational.org

YFU – 17 t/m 26 jaar

Met YFU kan je de handen uit de mouwen steken
als vrijwilliger, vooral in onderwijs- en sociale
projecten. Elk programma heeft eigen leeftijds- en
toelatingscriteria. Naargelang het programma
verblijf je in een plaatselijk gastgezin, op het
project zelf of een combinatie van beide.
www.yfu.be

V R IJ W IL L IG
ERSWERK
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Extra zoektips

Op het internet vind je nog honderden
internationale of buitenlandse aanbieders
van vrijwilligersprojecten. Probeer de volgende
zoekwoorden:
• vrijwilliger buitenland
• volunteer
• volunteer abroad
• volunteer project
• volontar iat

!

De organisaties die je op het internet vindt

zijn niet altijd betrouw baar. Houd hier
rekening mee.

Heel wat jeugdwerkorganisaties, ziekenfondsen
en aanbieders van taalkampen trekken in de
vakantie richting buitenland. Velen van hen

zijn daarvoor op zoek naar animatoren of
reisbegeleiders. Misschien kan je met hen
mee om een groep jongeren te begeleiden op
hun eerste verre reis, om taallessen te geven
tijdens een taalkamp of om deelnemers met een
handicap te assisteren tijdens een zomerkamp. Als
je meereist als vrijwilliger hoef je in de meeste
gevallen zelf je reis, eten en verblijf niet te
betalen. Op de websites van de organisaties vind
je meer informatie.

Studeren
architectuur studeren in the Big Apple ->
Communicatie blokken in de Lichtstad
-> Naar een high school in Motown ->
Ontwerpen bestuderen in de Modehoofdstad
-> Chinees leren in de Verboden Stad...

Waarom?

Ver van al het bekende ga je de confrontatie met
jezelf aan: “Wie ben ik?”, “Wat wil ik doen?” en
“Waarom?”. Wedden dat je bij je terugkeer een
beter antwoord hebt op deze levensvragen?!

Een belangrijke reden om in het buitenland te
studeren, is de andere kijk die je zo op je studies
of studiegebied krijgt. De manier van lesgeven
kan grondig verschillen van die in ons land. In een
ander land kan je bepaalde expertise vinden die
je bij ons niet vindt. En ga zo maar door...

Trek je naar een land waarvan je de taal niet
kent, dan is dit een uitgelezen kans om aan je
talenkennis te werken. In het buitenland moet je
die vreemde taal wel gebruiken. Je wordt er als
het ware ondergedompeld in een taalbad.
Op je buitenlandse school of faculteit leer
je vanzelf heel wat nieuwe mensen kennen.
Vaak ontmoet je niet enkel leeftijdsgenoten
die ter plaatse wonen, maar maak je ook heel
wat internationale vrienden. Je adresboekje
wordt er alleen maar dikker van. Altijd handig
wanneer je ergens in de wereld een plaats
zoekt om te logeren.
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Er bestaan een heleboel mogelijkheden om voor
korte of lange tijd in het buitenland te studeren,
zowel voor wie in het secundair zit of er pas
afstudeerde, als voor wie aan een hogeschool of
universiteit studeert.

Als je in het buitenland studeert, leer je
bovendien heel wat meer dan enkel wat er in
de boeken staat. Je leert je plan trekken in een
onbekende omgeving: een potje koken, zelf je
kleren wassen, de weg vragen in een taal die
je niet kent... Toekomstige werkgevers zullen
jouw zelfstandigheid en zin voor avontuur zeker
appreciëren. Een buitenlandse studie-ervaring
staat met andere woorden goed op je cv!

hoofdstuk

Je spendeert heel wat tijd op de schoolbanken.
Waarom maak je die tijd niet een stuk
aangenamer en boeiender, door een semester, een
schooljaar of zelfs een volledige studieperiode in
het buitenland school te lopen?

1

Ook voor mij?
Net als in België moet je voor heel wat
buitenlandse opleidingen een bepaalde
voorkennis of diploma hebben. Zeker wanneer
je in het hoger onderwijs wil studeren is dat
het geval. Ga dus goed na wat deze vereisten
zijn voor je je plannen verder uitwerkt. Als je
buitenlands studieverblijf deel uitmaakt van je
opleiding, dan zoekt je eigen middelbare school,
hogeschool of universiteit dit voor jou uit.
Een ander belangrijk punt is ‘talenkennis’. Het
is nu eenmaal geen gemakkelijke opgave om een
opleiding te volgen in een taal die je niet (goed)
kent. Heel wat (hoge)scholen en universiteiten
zullen je daarom vragen over een bepaald niveau
van talenkennis te beschikken. Als je via een
organisatie of in het kader van je opleiding naar
het buitenland reist, dan is het mogelijk dat je
vooraf een taalcursus in eigen land krijgt. Is dat
niet zo, dan kan je je talenkennis op eigen houtje
bijschaven aan een talenschool.
Ben je jonger dan 18 en wil je toch naar het
buitenland? Dan moet je voor je vertrek de
toestemming krijgen van je ouders. Bij de
meeste gemeentes kan je hiervoor op de
burgerlijke stand een formulier vragen.

Hoe pak ik het aan?
Als scholier in het secundair
onderwijs of net afgestudeerd van
het secundair onderwijs

STUDEREN
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Je zit nog in het secundair onderwijs? Je bent pas
van het secundair afgestudeerd en niet van plan
verder te studeren? Of misschien juist wel?
Afhankelijk van je situatie zijn er verschillende

mogelijkheden om naar het buitenland te trekken.
Als je nog les op de middelbare school volgt,
dan kan je dankzij de Europese Unie via jouw
school voor een semester of schooljaar naar een
land binnen Europa. De voorwaarde is dat jouw
school deelneemt aan Comenius (Erasmus+).
Meer info hierover vraag je op jouw school.
Op eigen houtje aan een buitenlandse
middelbare school studeren kan ook. Al moet je
beseffen dat dit geen gemakkelijke klus is. Een
buitenlandse school moet jou bijvoorbeeld de
toestemming geven om bij haar les te volgen.
Het onderwijssysteem verschilt bovendien van
land tot land. In Nederland moet je bijvoorbeeld
kiezen tussen ‘havo’ of ‘vmbo’. In Australië begint
het schooljaar dan weer in januari. Je moet er
ook rekening mee houden dat jouw buitenlands
diploma niet automatisch gelijkwaardig is aan
een Vlaams diploma. Je vindt hierover meer info
op de website van NARIC, de dienst die voor
Vlaanderen de gelijkwaardigheid van diploma’s
bepaalt.
www.naric.be
Als je de zoektocht naar een school toch
wil aanvatten, kun je terecht op Ploteus, de
portaalsite voor onderwijs binnen Europa.
www.ec.europa.eu/ploteus
Heb je nood aan informatie over de verschillende
onderwijssystemen binnen Europa, neem dan een
kijkje in de Eurypedia die je vindt via
www.eurydice.org.
Wil je naar een land buiten Europa, dan is het
ministerie van Onderwijs van het land in kwestie
een goed startpunt. Soms kun je ook informatie
krijgen bij de ambassade van dat land. De
contactgegevens van de ambassades in België
vind je op de website van Buitenlandse Zaken.
www.diplomatie.belgium.be

Het maakt niet uit of je nog school loopt, net
afgestudeerd bent en wel of niet verder wil
studeren, je kan er altijd via een organisatie
op uit trekken. Deze organisatie zoekt dan
een school en een gastgezin of een andere
verblijfplaats voor jou. In het onderstaande
aanbod lees je mogelijkheden om tijdens of
na je middelbare studie school te lopen in het
buitenland. Daarnaast vind je mogelijkheden
om voor een semester of jaar te proeven van
het leven aan een buitenlandse hogeschool of
universiteit.

Wil je meer weten over de
paperassen die je in orde
moet brengen voor je in het
buitenland gaat studeren?

Check

www.kamiel.info

Education First – 14 t/m 18 jaar

AFS – 15 t/m 19 jaar

Met Easy Languages studeer je 1 trimester tot
2 schooljaren in het buitenland. De focus ligt op
het leren van een taal. Verblijven doe je in een
gastgezin of een eigen stekje.
www.easylanguages.be

Serviceclub Rotary geeft jaarlijks enkele
scholieren de kans om na hun middelbare studies
een jaar in het buitenland te studeren. Je verblijft
daarbij in een gezin van Rotariërs of een door
Rotary aanvaard gastgezin.
www.rotary.belux.org
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Easy Languages – 14 t/m 19 jaar

Rotary – 16 t/m 19 jaar
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Als ‘AFS-Wereldstudent’ ga je voor een trimester
of schooljaar naar een buitenlandse school. Dit
kan zowel tijdens als na je middelbare school.
Vertrek je na je middelbare studies, dan doe je je
laatste jaar over aan een buitenlandse school of
proef je van het leven aan een hogeschool of
universiteit. Je verblijft in een gastgezin.
Daarnaast biedt AFS specifieke uitwisselingen aan
voor jongeren uit technische of kunstopleidingen.
De studies in het buitenland sluiten nauw aan bij
die in België.
www.afsvlaanderen.be

Ga voor 6 maanden tot 1 jaar naar een secundaire
school in het buitenland met EF. Tijdens je
opleiding is er extra aandacht voor een taal die je
kiest. Daarnaast biedt EF een voorbereidingsjaar
aan voor wie aan een Engelstalige universiteit wil
gaan studeren.
www.ef.be

1

Extra zoektips

Op zoek naar meer informatie over studeren in
een bepaald land? Contacteer de Go Strange
helpdesk via info@gostrange.be of op
02/2090720 (op werkdagen van 10u tot 16u).

United World Colleges – 15 t/m 19 jaar
YFU – 15 t/m 23 jaar

Aan een United World College (UWC) studeer je
samen met leerlingen van over de hele wereld.
Na het doorlopen van een selectieprocedure volg
je er de laatste 2 jaren van het secundair
onderwijs.
www.uwc.be

WEP – 15 t/m 19 jaar

WEP biedt heel wat verschillende programma’s
aan. Zo is er de keuze tussen studieprogramma’s
waarmee je tijdens het secundair naar het
buitenland trekt of er je 6de jaar opnieuw doet.
Je kan je studies ook combineren met andere
buitenlandplannen zoals een taalcursus,
vrijwilligerswerk of werken en reizen.
www.wep.be

STUDEREN
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Met YFU studeer je tijdens of na je secundair in
het buitenland. Je kiest voor een school- of
collegeprogramma. Je verblijft in een gastgezin en
ervaart zo de plaatselijke cultuur ten volle. Je
hobby’s en interesses kan je in het buitenland
gewoon verderzetten.
www.yfu.be

Meer verhalen?
Surf naar
www.gostrange.be/
wereldkaart of scan
de QR code:

Vincent (18j.) deed zijn 6e jaar over
in Kansas City, Verenigde Staten

“In Amerika
naar school
gaan is leuker
omdat je er
zoveel sportactiviteiten
kan doen na de
schooltijd.”

Als student hoger onderwijs
Studeer je aan een hogeschool of universiteit en
heb je interesse om een tijdje in het buitenland
te studeren? Ben je niet ingeschreven aan een
hogeschool of universiteit in eigen land maar
heb je wel veel zin om een volledige studie in
het buitenland te volgen? Ook voor jou zijn er
buitenlandse mogelijkheden!

Wil je meer weten over de
paperassen die je in orde moet
brengen voor je in het
buitenland gaat studeren?

Check

www.kamiel.info

Als je in Vlaanderen studeert, klop je met
je vragen over buitenlandplannen aan bij de
verantwoordelijke internationalisering van je
faculteit. Deze persoon heeft het beste zicht op
de mogelijkheden binnen jouw opleiding.

Wil je naar een land buiten Europa dan start je
best bij het ministerie van Onderwijs van het land
in kwestie of de internationale ‘rankings’ van de
verschillende universiteiten en hogescholen.
Soms kan je ook informatie krijgen bij de
ambassade van je land van bestemming. De
contactgegevens van de ambassades in België
vind je op de website van Buitenlandse Zaken.
www.diplomatie.belgium.be
Houd er bij je zoektocht ook rekening mee dat
niet alle onderwijssystemen gelijk zijn. Meer
informatie hierover lees je op www.enic-naric.net
of in de Eurypedia die je vindt via
www.eurydice.org.
Je moet ook weten dat een buitenlands diploma
niet automatisch gelijkwaardig is aan een
Vlaams diploma. NARIC bepaalt voor Vlaanderen
de gelijkwaardigheid van diploma’s.
www.naric.be

Heel wat universiteiten en hogescholen bieden
zomercursussen aan. Deze geven je een goede
eerste indruk van een buitenlandse instelling. Of
misschien heb je geen zin om er voor lange tijd
op uit te trekken? Ook dan zijn deze cursussen
een optie. De websites van de universiteiten en
hogescholen geven je meer informatie.
Niet enkel universiteiten en hogescholen
organiseren summer universities.
Internationale studentenclubs zoals AEGEE
(www.aegee.org) of BEST (www.best.eu.org )
bieden opleidingen aan. In een internationale
groep ga je dan dieper in op een bepaald
thema.

Vele landen hebben een speciale website
om buitenlandse studenten te informeren.
Zo bestaat www.studyinfinland.fi,
www.educationusa.info,
www.studyinaustralia.gov.au
In de bundel ‘Studeer in het buitenland’
van Flanders Knowledge Area vind je
heel wat nuttige tips over hoe je het
allemaal aanpakt. Deze bundel is ook
online beschikbaar op
www.studeerinhe tbuitenland.be.
Zit je echt strop?
Contacteer de Go Strange helpdesk via
info@gostrange. be of op 02/2090720
(op werkdagen van 10u tot 16u).
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Als je de zoektocht naar een opleiding wil
beginnen, dan kan je dit doen op Ploteus, de
portaalsite voor onderwijs binnen Europa.
www.ec.europa.eu/ploteus

Extra zoektips

hoofdstuk

Ben je niet ingeschreven aan een hogeschool of
universiteit in Vlaanderen en wil je een volledige
studie in het buitenland volgen, dat kan. Je
moet wel aan de voorwaarden voldoen die deze
instellingen voorop stellen (bv. talenkennis,
toelatingsproef...). Je moet je ook realiseren dat er
heel wat tijd in kruipt om dit allemaal te regelen.
Het is geen overbodige luxe om een jaar vooraf al
te beginnen om alles uit te pluizen en te plannen.

2

Wat kost dat?
Als scholier in het secundair
onderwijs of net afgestudeerd aan
het secundair onderwijs
Wil je op eigen houtje naar een middelbare
school in het buitenland, dan moet je er rekening
mee houden dat deze plannen je een pak geld
kunnen kosten. Informeer je dus grondig over
de kosten van een buitenlandse studie voor je je
plannen doorzet.
Trek je via een organisatie naar het buitenland,
dan betaal je vanzelfsprekend voor haar
dienstverlening. In de kostprijs kunnen
verschillende zaken inbegrepen zijn, zoals de
kosten voor je studies aan de plaatselijke school,
een verzekering, je vliegtuigticket, een budget
waarmee je kost en inwoning vergoed worden...
Je vergelijkt best het aanbod en de prijzen van
verschillende organisaties voor je een definitieve
keuze maakt.
Naast de bekende Erasmusbeurs voor studenten
van het hoger onderwijs stelt de Europese Unie
beurzen voor uitwisselingen in het secundair
onderwijs ter beschikking. Deze beurzen vallen
onder Comenius van het Erasmus+ programma.
Hieronder lees je meer over deze en andere
beursmogelijkheden.

STUDEREN
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Comenius (Erasmus+)
Met de activiteit ‘Long-term study mobility for
pupils’ van het Erasmus+ programma ontvang
je een beurs om 2 tot 12 maanden school te
lopen in een ander Europees land. Je verblijft er
in een gastgezin. Je kan enkel deelnemen als je
school een goedgekeurd school- of strategisch
partnerschap heeft met de buitenlandse school.
Vraag meer info op jouw school.
Zie ook www.epos-vlaanderen.be

Meenemen Vlaamse studietoelage
Onder bepaalde voorwaarden kan een Vlaamse
studietoelage toegekend worden voor studies
in het buitenland of in de Franse of Duitstalige
Gemeenschap. Als je al een studietoelage krijgt
en je vertrekt in het kader van je studies in
Vlaanderen naar het buitenland, dan blijf je je
toelage ontvangen.
www.ond.vlaanderen.be/studietoelagen

Als student hoger onderwijs
Onderwijs is in ons land relatief goedkoop. Het
is belangrijk dat te beseffen wanneer je in het
buitenland wil studeren. Zeker als je op eigen
houtje een opleiding zoekt, moet je je realiseren
dat studies in een ander land tot 5, 10, 15... keer
meer kunnen kosten.

Anouk (20j.) ging 6 maand studeren in

Skopje, Macedonië

“In vergelijking
me t de universiteit in België
hanteren ze in
Macedonië een
veel persoonlijkere aanpak.
De proffen
zijn minder
afs tandelijk.”
Meer verhalen?
Surf naar www.gostrange.be/
wereldkaart of scan de QR code:

Om de internationale studentenmobiliteit van
studenten een stevige duw in de rug te geven,
ontwikkelde de Europese Unie het Erasmus+
programma. Dit programma geeft onder andere
beurzen aan studenten die voor een semester of
een jaar in een Europees land willen studeren.

We raden hogeschool- of universiteitsstudenten
aan om naast de onderstaande
mogelijkheden ook bij de verantwoordelijke
internationalisering navraag te doen naar
eventuele andere beursmogelijkheden.

De bekendste beurs binnen Erasmus+ is
‘Erasmus’. De aanvraag van zo’n beurs verloopt
steeds via een (hoge)school, universiteit of
andere instelling. Dus als je wil studeren in een
land binnen Europa of een ander land dat aan
Erasmus+ deelneemt, dan kan je proberen een
beurs in de wacht te slepen. Heb je een land
buiten Europa op het oog, dan is een beurs vinden
een pak moeilijker.

Asem-Duo is een partnerschap tussen landen
in Europa en enkele Aziatische landen. Binnen
dit partnerschap kunnen studentenduo’s op
uitwisseling gaan. De aanvraag gebeurt door
je school of universiteit. Pas wanneer deze
goedgekeurd is, kan jij je als student kandidaat
stellen voor de uitwisseling en de daarmee
verbonden beurs.
www.asemduo.org

Je leest hieronder zowel meer over beurzen die
je als student van een Vlaamse hogeschool of
universiteit kan aanvragen, als mogelijkheden om
los van een Vlaamse opleiding in het buitenland
te studeren. Houd er wel rekening mee dat enkele
van deze beurzen slechts voor een beperkt
aantal studenten beschikbaar zijn. Beurzen voor
doctoraten en specialisaties hebben we niet
opgenomen.

Belgian American Educational
Foundation (BAEF)

hoofdstuk

BAEF stelt een aantal beurzen ter beschikking
voor studenten die 9 maanden in de Verenigde
Staten studeren.
www.baef.be
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Asem-Duo
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Bilaterale akkoorden
De Vlaamse Regering sloot met een aantal landen
akkoorden af om de samenwerking op gebied
van onderwijs, wetenschappelijk onderzoek en
cultuur te bevorderen. Er is een aantal beurzen
voor wie in een van die landen een zomercursus,
een voortgezette opleiding of een onderzoek wil
doen.
www.ond.vlaanderen.be/internationaal/CA

Erasmus (Erasmus+)
Met een Erasmusbeurs studeer je 3 maanden tot
1 jaar aan een universiteit of hogeschool in het
buitenland. De bestemmingen zijn afhankelijk van
de afspraken die jouw universiteit of hogeschool
heeft met buitenlandse instellingen. Vanaf het 2de
jaar van je opleiding kan je een beurs aanvragen bij
jouw universiteit of hogeschool. Neem contact op
met de verantwoordelijke internationalisering van
je instelling voor meer info.
Zie ook www.epos-vlaanderen.be

Erasmus Belgica
Als je in de Franse of Duitstalige Gemeenschap
van België wil studeren, dan kan je een beurs
aanvragen via Erasmus Belgica. Je doet dit via
jouw universiteit of hogeschool. Je kan pas
een beurs aanvragen vanaf het 2de jaar van je
opleiding.
Zie ook www.epos-vlaanderen.be

Fulbright
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Fulbright kent jaarlijks enkele studiebeurzen
toe aan studenten die een master willen doen
in de Verenigde Staten. Fulbright is tevens het
informatiecentrum voor al wie wil studeren in de
Verenigde Staten.
www.fulbright.be

Vlaamse studietoelage
Als je via jouw hogeschool of universiteit
naar het buitenland vertrekt en je ontvangt
al een Vlaamse studietoelage, dan blijf je die
tijdens jouw studieperiode in het buitenland
ontvangen. Onder bepaalde voorwaarden
kan je ook een studietoelage krijgen van het
ministerie van Onderwijs voor studies in het
buitenland of in de Franse of Duitstalige
Gemeenschap, die los staan van een opleiding
in Vlaanderen.
www.ond.vlaanderen.be/studietoelagen

Extra zoektips

Op het internet vind je heel wat websites en
databases die je naar beursmogelijkheden kunnen
leiden. Zoek je een beurs voor een studie in Europa?
Neem dan zeker een kijkje op
www.scholarshipportal.eu
Vertrek je op eigen houtje? Informeer ook bij de
universiteit of hogeschool van bestemming naar
de beursmogelijkheden. Of vraag er informatie
over andere mogelijk heden om je studies financieel
haalbaar te maken, zoals een studielening of goedkope
huisvesting.
Zelf op zoek op het internet? Zoek op deze woorden:
• financial aid
• scholarship
• grant
• student loan
• student fellowship
• bourse étudiant

!

De informatie op het internet is niet altijd
betrouw baar. Houd hier rekening mee.

Op zoek naar beursmogelijkheden voor een bepaald
land of voor een specifieke studie? Contacteer de
Go Strange helpdesk via info@gostrange.be of op
02/2090720 (op werkdagen van 10u tot 16u).

Stages
Les geven op een
Surinaamse school ->
Artikels schrijven voor
een Franse krant ->
Mensen verplegen in een
Vietnamees ziekenhuis
-> Websites bouwen voor
een Pools ICT-bedrijf ->
Teksten vertalen
voor een Canadees
communicatiekantoor...

Als je een praktijkervaring aan een toekomstige
werkgever kan voorleggen, heb je een stapje
voor. Zoveel is zeker. Doe je die ervaring in het
buitenland op, dan komen daar nog extra ‘stapjes’
bij. Een stage in een ander land katapulteert je
in een andere realiteit waaraan je je voortdurend
moet aanpassen. Je leert bijvoorbeeld omgaan
met ander of minder materiaal dan gewoonlijk. Je
werkt aan een ritme dat lager of net veel hoger
ligt dan bij ons. Je functioneert in een taal die
niet je moedertaal is. Kortom je doet een pak
ervaring op en dat kan tellen!

Ook voor mij?
Stages zijn vaak verbonden aan de studie die je
volgt of volgde. Om een bepaalde stage te doen,
heb je voorkennis nodig. Daarom kan je ook in
het buitenland niet om het even welke stage
doen.
Wil je na je studies een andere weg uit
op de arbeidsmarkt en daarvoor eerst
praktijkervaring opdoen? Maakte je je
school niet af en wil je daarom via een
stage werkervaring opdoen? Ook dan kan
je een stageplaats proberen zoeken in het
buitenland. Houd er wel rekening mee dat je
extra goed moet motiveren waarom je een
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Waarom?

Bovendien is de wisselwerking op de werkvloer
niet alleen voor jou maar ook voor de plaatselijke
werknemer interessant. Je leert van elkaar en
bekijkt het werk met een andere blik.

hoofdstuk

Staat er tijdens je studies in het secundair of
hoger onderwijs een stage op het programma?
Had je er al aan gedacht dat je die stage in het
buitenland kan doen? Ook los van je studies of
als je afgestudeerd bent, kan je internationaal
gaan en via een stage werkervaring opdoen.

2

bepaalde ervaring wil opdoen. Weet ook dat je
in sommige landen niet terecht kan omdat men
er enkel studenten aanvaardt die via hun school
stage komen lopen.
En hoe zit het met talenkennis? Op de ene
stageplaats hecht men al meer belang aan je
kennis van een bepaalde taal dan op de andere.
Denk maar aan bedrijven waar personeelsleden
elkaar omwille van de veiligheid goed moeten
begrijpen. Op andere plekken zal die taal van
veel minder belang zijn. Informeer je goed over
de vereisten en schaaf eventueel je talenkennis
vooraf in Vlaanderen of in het stageland bij.

Je vertrekt dan bijvoorbeeld in de zomervakantie
naar het buitenland of last een ‘pauze’ in tijdens
het academiejaar. Informeer op je school of
je voor zo’n stage op eigen initiatief extra
studiepunten kan krijgen.
Geeft je school je de opdracht zelf een stageplaats
te zoeken? Of zoek je los van een school op
eigen houtje een stage? Dan ‘solliciteer’ je voor
een stageplaats. Begin hier tijdig mee. Vraag
je docenten of professoren of ze interessante
contacten hebben. Zoek op vacaturesites
naar bedrijven, organisaties of instellingen die
binnen jouw opleidingsveld actief zijn. Sommige
vacaturesites hebben zelfs een database met
stageplaatsen. Vraag ook aan kennissen, vrienden
of familie of zij tips voor je hebben.
Als je een mogelijke stageplaats vindt, stel jezelf
dan kandidaat met een motivatiebrief. Vertel
waarom je er stage wil lopen en waarom jij de
meest geschikte kandidaat bent. Voeg aan je brief
of mail je curriculum vitae (cv) toe. Geen reactie?
Bel het bedrijf, de organisatie, instelling waar je
jezelf kandidaat stelde. Vaak krijg je op die manier
sneller een antwoord.

Hoe pak ik het aan?

S TA G E S
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Als je in het secundair zit en er staat voor jou
een stage op het programma, probeer dan met je
leerkrachten en directie overeen te komen dat
je die stage in het buitenland mag doen. Krijg je
die toelating, dan begeleidt jouw school je bij het
zoeken naar een stageplaats en het regelen van
alle praktische aangelegenheden.
Studeer je aan een hogeschool of universiteit
dan is je eerste aanspreekpunt de dienst
internationalisering. De medewerkers
van deze dienst vertellen je of je binnen
jouw opleiding in het buitenland stage
mag lopen en wat de mogelijkheden zijn.
Het is ook mogelijk om tijdens je studies
op eigen initiatief een internationale stage
in te plannen.

Word je aanvaard als stagiair, zorg er dan voor dat
alle afspraken rond je stage in een stagecontract
genoteerd worden. Je contract moet bijvoorbeeld
de uren en dagen vermelden waarop je stage
loopt en alle afspraken rond je begeleiding. Als
je een vergoeding voor je werk krijgt, dan moeten
ook deze afspraken neergeschreven worden.
Zeker wanneer je op eigen houtje een stageplaats
regelt, is een contract onmisbaar. Loop je stage
via je universiteit of hogeschool, dan maakt de
stagecoördinator normaal gezien een contract op
met je stageplaats.
Naast de hierboven opgesomde mogelijkheden
kan je ook een stageplaats vinden via een
bemiddelingsorganisatie. Deze organisaties
zoeken samen met jou, al dan niet tegen betaling,
een geschikte stage.

Bij welke organisaties
kan ik terecht?
Je vindt nog meer aanbieders van stageplaatsen in
het hoofdstuk ‘Naar het Zuiden’ (p.43 – p.55).

ADR Vlaanderen –vanaf 16 jaar

ADR Vlaanderen is de koepel van Vlaamse
vrijwilligersorganisaties die actief zijn in
Roemenië. De organisatie heeft een uitgebreid
netwerk en kan je helpen bij je zoektocht naar
een stage in Roemenië.
www.adrvlaanderen.be

AIESEC – vanaf 18 jaar
Education First (EF) – vanaf 18 jaar

AIESEC biedt internationale bedrijfsstages en
vrijwilligersstages aan in verschillende sectoren
zoals IT, onderwijs, bedrijfsadministratie
en marketing. De stages staan open voor
afgestudeerde studenten.
www.aiesec.be

Alpy vzw – vanaf 18 jaar

Bij EF kan je kiezen voor een stage in een bedrijf.
Je bereidt je voor op je stage met een taalcursus.
Je kan ook je eigen programma samenstellen en
je stage met (vrijwilligers)werk, studies of een
taalcursus combineren.
www.ef.be

Bij E.L.S. ligt de focus op het leren van een
taal. Met het ‘internship’ of ‘work experience’
programma wordt een stage in een bedrijf
voorafgegaan door een intensieve taalcursus.
E.L.S. biedt stageplaatsen in verschillende
sectoren aan.
www.els.be

Easy Languages – vanaf 16 jaar

ELSA – vanaf 20 jaar

Bij Easy Languages kan je terecht voor stages in
uiteenlopende sectoren. Sommige stages worden
voorafgegaan door een intensieve taalcursus in
het buitenland.
www.easylanguages.com

ELSA staat voor ‘European Law Students’
Association’. Studenten in de rechten kunnen
bij hen terecht voor een stage via het ‘Student
Trainee Exchange Programme’. Er zijn stages
in alle rechtsgebieden en in verschillende
soorten instellingen en bedrijven. Deelnemen
kan vanaf het 3de jaar van je opleiding.
step.elsa.org

hoofdstuk

Voor een stage in de Alpen of Pyreneeën klop
je aan bij Alpy vzw. De organisatie werkt aan
een duurzame ontwikkeling van deze regio’s en
heeft een goed zicht op de mogelijkheden binnen
hun uitgebreid netwerk. Zowel korte stages als
stages van meerdere maanden behoren tot de
mogelijkheden.
www.alpyvzw.wordpress.com
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E.L.S. – vanaf 18 jaar
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Beatriz (19j.)

liep tijdens haar
7de jaar stage in een
champagnehuis in
Reims, Frankrijk

“Mijn mama deed thuis alles
voor mij : koken, wassen,
strijken... Toen ik terugkwam
schrok ze ervan hoe
zelfstandig ik geworden was.”
ESL-Taalreizen – vanaf 16 jaar

Meer verhalen?
Surf naar
www.gostrange.be/
wereldkaart of scan de
QR code:

ESL-Taalreizen helpt je een stageplek te vinden.
Je stage wordt voorafgegaan door een intensieve
taalcursus zodat je vlot kan communiceren met je
werkgever en collega’s.
www.esl-taalreizen.com

IAESTE – vanaf 21 jaar

IAESTE is een studentenorganisatie die
stageplaatsen aanbiedt voor masters in
technische richtingen zoals ingenieurs en
biowetenschappers. Voor Vlaanderen komen
enkel studenten van de VUB, KU Leuven en
UGent in aanmerking.
www.iaeste.be
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Hutong School – vanaf 16 jaar

Extra zoektips

We verwijzen je voor stageplaatsen graag nog door
naar volgende websites van de Europese Unie en de
Verenigde Naties
• www.europa.eu/about-eu /working -eu-institutions/
traineeships: stages in de Europese instellingen
• www.europlacement.com: stagedat abase
ondersteund door de Europese Commissie
• http://careers.un .org: stage bij de Verenigde Naties
Je kan ook op het internet zoeken naar een
stageplaats. Zoek eens op de volgende woorden:
• international placement
• internship
• internship abroad
• stage
• apprenticeship
• traineeship

Hutong School werkt samen met zowat 200
Chinese bedrijven in Beijing, Shanghai en
Chengdu. Naast je stage volg je ook taallessen
en krijg je via culturele activiteiten een inkijk
in de Chinese cultuur.
www.hutong-school.com/nl

!

De informatie op het internet is niet altijd
betrouw baar. Houd hier rekening mee.

In de bundel ‘Studeer in het buitenland’ van Flanders
Knowledge Area staan heel wat nuttige tips, ook voor
wie stage wil lopen in het buitenland. De bundel vind
je online.
www.studeerinhe tbuitenland.be

Wat kost dat?
In sommige gevallen ontvang je voor je stage
een vergoeding. We spreken dan van een
bezoldigde stage. Als je voor je stage inderdaad
betaald wordt, houd er dan rekening mee dat dit
gevolgen kan hebben voor je kinderbijslag en de
belastingen. Meer informatie
hierover en over andere
paperassen die je
voor vertrek in orde
moet brengen, vind
je op onze website
www.kamiel.info
Krijg je geen vergoeding, dan financier je deze
stage zelf of kan je een beroep doen op een
beurs.
Ben je scholier of student dan doe je er goed aan
eerst te informeren naar de beursmogelijkheden
via je (hoge)school of universiteit. Als je stage wil
lopen binnen Europa, dan bestaat de kans dat je
een beurs krijgt in het kader van het Erasmus+
programma. De aanvraag van zo’n beurs verloopt
steeds via je (hoge)school of universiteit. Meer
informatie hierover lees je verderop.
Heb je een andere bestemming in gedachten?
Vraag dan je leerkrachten, directie of de dienst
internationalisering van je universiteit of
hogeschool naar eventuele beursmogelijkheden.
Studenten hoger onderwijs vinden ook enkele
andere beursmogelijkheden in het overzicht
verderop.
Trek je via een bemiddelingsorganisatie naar het
buitenland, dan kan je bij hen steeds informeren
naar beursmogelijkheden of andere financiële
tegemoetkomingen.

We sommen de beursmogelijkheden op
voor zowel scholieren van de middelbare
school als studenten van het hoger onderwijs.
Daarnaast vind je informatie over beurzen voor
afgestudeerden.
Heb je plannen om voor een stage naar het
Zuiden te trekken, dan vind je meer informatie
over beursmogelijkheden in het hoofdstuk ‘Naar
het Zuiden’ (p.43 – p.55).

Als scholier in het
secundair onderwijs
Leonardo da Vinci (Erasmus+)
Als leerling van het TSO, BSO, DBSO, de leertijd
(SYNTRA) of de beroepsopleidingen van KSO
of BUSO, kan je met de Leonardobeurs van
minimum 2 weken tot maximum 12 maanden
stage lopen in een buitenlands bedrijf. Aanvragen
dien je in via je school of een organisatie.
Zie ook www.epos-vlaanderen.be

Als student in het hoger onderwijs
Erasmus (Erasmus+)
Met een Erasmusbeurs loop je 2 maanden tot
1 jaar stage in het buitenland. Je moet de beurs
aanvragen bij jouw universiteit of hogeschool.
Neem voor meer info contact op met de
verantwoordelijke internationalisering.
Zie ook www.epos-vlaanderen.be

Als afgestudeerde van het
secundair/hoger onderwijs
Erasmus voor jonge ondernemers
Heb je concrete plannen om je eigen
onderneming op te starten of ben je maximum
3 jaar bezig met je eigen onderneming? Via dit
beursprogramma ontwikkel je je verworven
kennis verder door samen te werken met een
ervaren ondernemer in een ander land van de
Europese Unie.
www.erasmus-entrepreneurs.eu

4 | S TAG E S

In het aanbod van WEP vind je zowel
bedrijfsstages als stages binnen de sociale en de
medische sector. Je kan je stage combineren met
een taalcursus.
www.wep.be

Wil je op eigen houtje stage lopen? Ook dan
bestaat de kans dat je voor je plannen een beurs
vindt.

hoofdstuk

WEP – vanaf 18 jaar

2

Leonardo da Vinci (Erasmus+)
Met een Leonardobeurs kan je als afgestudeerde
2 weken tot 1 jaar stage lopen in een buitenlands
bedrijf of in een instelling voor beroepsopleiding.
Neem voor meer info contact op met de
onderwijsinstelling waar je afgestudeerd bent.
Zie ook www.epos-vlaanderen.be

Prins Albertfonds
Erasmus (Erasmus+)
Met een Erasmusbeurs kan je ook als
afgestudeerde nog 2 maanden tot 1 jaar stage
lopen in het buitenland. Je moet de beurs
aanvragen tijdens het laatste jaar van je studies
bij jouw universiteit of hogeschool. Neem voor
meer info contact op met de verantwoordelijke
internationalisering.
Zie ook www.epos-vlaanderen.be

Het Prins Albertfonds wil ondernemerskwaliteiten van jonge Belgische professionals
versterken. Het fonds biedt de mogelijkheid
om 11 maanden aan de slag te gaan in een
Belgisch bedrijf in een land buiten West-Europa.
Kandidaten moeten een masterdiploma hebben
en (in de meeste gevallen) enige werkervaring
kunnen voorleggen.
www.princealbertfund.be

Flanders Trainee Programma
Heb je een stageplek bemachtigd bij een
multilaterale organisatie zoals de Verenigde
Naties, de OESO of de Raad van Europa, dan
heeft het Departement Internationaal Vlaanderen
een hele reeks subsidiemogelijkheden.
www.vlaanderen.be/int/flanders-traineeprogramme

Meer verhalen?
Surf naar
www.gostrange.be/
wereldkaart of scan de
QR code:
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Tim (23j.) liep stage in een kleine
boekhandel in Kopenhagen, Denemarken

“Scandinavische
werkgevers
vinden
zelfstandigheid
en creativiteit
erg belangrijk.
Iedereen staat
er steeds
voor je klaar
me t raad en
hulp. Maar de
oplossingen:
die moeten van
jezelf komen.”

Een taal leren
étudier le français à Paris
-> estudiar español en
Madrid -> att läsa svenska i
Stockholm -> 学习汉语在北京 ->

Hoewel je aan heel wat taalkampen al op jonge
leeftijd kan deelnemen, beperken wij ons tot
de kampen die openstaan voor jongeren vanaf
14 jaar. Maar zelfs als je jonger bent, kan je bij
een aantal van de vermelde organisaties terecht.

Het grote voordeel van talen leren in het
buitenland, is dat je de taal meteen in de praktijk
kan oefenen. Terwijl je op de plaatselijke markt
groenten koopt, als je de weg vraagt...
Bij heel wat organisaties en scholen zijn dit
soort oefeningen een vast onderdeel van het
lessenpakket. Bovendien is de kans groot dat je
les krijgt van een ‘native speaker’, iemand die
de taal die jij leert als moedertaal heeft.
Tijdens een taalreis, -cursus of -kamp kom je
vaak in een groep leeftijdsgenoten terecht. Zo
houd je aan je buitenlandverblijf ongetwijfeld
een pak (internationale) vrienden over.
Bovendien sta je er zo in het buitenland nooit
alleen voor.

LEREN

Akkoord, je leerde op school al heel wat talen.
Maar voel jij je zeker genoeg om die talen in
het dagelijkse leven te gebruiken? Zet jij op je
curriculum vitae (cv) dat je een basiskennis hebt
van een taal of durf je toch te gaan voor een
goede tot zelfs uitstekende talenkennis? Of je nu
wil solliciteren voor een bepaalde job of tijdens je
reizen met de ‘locals’ een praatje wilt slaan, een
goede talenkennis komt steeds van pas. En zelfs
al ken je een taal van A tot Z, van α tot Ω of van
A tot ЯЯ, je kan altijd je talenkennis vervolmaken.
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Je kan een taal leren tijdens een taalreis, taalkamp
of taalcursus. Taalreizen en -kampen zijn er
voor wie er voor korte tijd op uit wil, zoals in
de (school)vakanties. Taalcursussen kan je dan
weer volgen voor een maand, een semester, een
jaar of zelfs langer. Binnen al die reizen, kampen
en cursussen vind je nog veel meer specifieke
mogelijkheden. Wat dacht je bijvoorbeeld
van een taalkamp waarbij je het leren van een
taal combineert met sporten of een taalcursus
waarbij je door meerdere landen reist om er de
taal te leren?

Waarom?

hoofdstuk

De wereld wordt meer en meer een dorp. Als we
elkaar in dat dorp goed willen begrijpen, dan
is een goede talenkennis belangrijk. In eigen
land kan je al heel wat talen leren. Maar het
is natuurlijk leuker om een taal te leren in het
land waar ze echt gesproken wordt. Zeg nu zelf:
Spaans leren onder een stralende zon klinkt toch
veel aantrekkelijker dan les volgen in ons koude
regenlandje?

3

Ook voor mij?

•

Taalkampen of -reizen staan in de regel open voor
iedereen die enthousiast is om een taal te leren.
De meeste organisatoren van taalkampen bieden
verschillende kampen aan per leeftijdscategorie.

•

•
Wil je taallessen of een taalcursus volgen, dan
zullen de meeste organisatoren je kennis van
de taal testen. Dat kan op heel verschillende
manieren gebeuren. Sommigen hebben hiervoor
met jou een gesprek, anderen nemen een test
af, nog anderen vragen je om een diploma of
certificaat.
Zelf nagaan hoe goed je voor een bepaalde taal
scoort? Op de VDAB-site kun je een gratis test
Frans, Engels of Duits doen.
www.vdab.be/tests

Hoe pak ik het aan?
Taalkampen, -reizen en -cursussen zijn er
werkelijk in alle maten en gewichten. Om jezelf
niet in het grote aanbod te verliezen, bepaal je
best eerst voor jezelf wat je precies wilt gaan
doen. Volgende vragen kunnen je hierbij helpen:
• Welke taal wil je leren?
• Hoe lang wil je weg? (een week, een maand,
een semester, een jaar...)
• Hoe wil je les volgen? (in groep, privé of een
mix van beide...)
• Waar ligt voor jou de focus? (mondeling,
grammatica, talenkennis voor je job...)

LEREN
E E N TA A L
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Waar wil je logeren? (op een kampplaats, op
campus, in een gastgezin...)
Blijf je liever op één plaats of kies je voor
meerdere locaties? (in een land, meerdere
landen, meerdere continenten...)
Wil je dit alles combineren met andere
activiteiten of niet? (met sport, culturele
uitstappen, vrijwilligerswerk...)

Aan de hand van de antwoorden op deze vragen
vind je beslist een optie op jouw maat!
Heb je er bovendien al eens bij stil gestaan dat
je een taal niet alleen op de schoolbanken leert?
Een taal leer je pas echt door ze te gebruiken.
Als je voor vrijwilligerswerk, een vakantiejob,
een stage... naar het buitenland trekt, zal je even
goed jouw talenkennis aanscherpen.

Wat kost dat?
Volgens onze info bestaan er geen beurzen
voor wie buiten het gewone onderwijs een taal
wil leren. Omdat taalcursussen en -kampen
duur kunnen zijn, raden we je aan de prijzen
en het aanbod van verschillende organisaties
en talenscholen te vergelijken alvorens je je
keuze maakt. Vraag ook eens na bij vrienden of
kennissen die ervaring hebben met bepaalde
organisaties.

Lisa (18j.)

reisde de wereld rond tijdens
een multitalenjaar

“Nieuw-Zeeland,
Cos ta Rica,
China... overal
ter wereld heb
ik vrienden
waarbij ik
terech t kan.”

Meer verhalen?
Surf naar
www.gostrange.be/
wereldkaart of
scan de QR code:

Cosmolingua – vanaf 16 jaar

Van individuele, gepersonaliseerde lessen tot
gevarieerde taalkampen, bij Berlitz is er voor elk
wat wils. Vanuit het principe ‘al doende leert men’
combineer je de onderdompeling in een taalbad
met culturele, sportieve of ontspannende activiteiten. Keuze uit meer dan 70 bestemmingen.
Talen: meer dan 50 talen
www.berlitz.be

CLIP – vanaf 14 jaar

Bij CLIP trek je samen met een groep Vlaamse
jongeren op taalvakantie. De taallessen worden
gecombineerd met sport en uitstappen.
Talen: Engels en Frans
www.clipvakanties.be

Crea-Langues organiseert intensieve
taalcursussen Frans in de Provence. Een
basiskennis Frans is vereist. Crea-Langues
combineert de lessen met culturele, sportieve,
artistieke activiteiten. Je komt terecht in een
internationale groep.
Talen: Frans
www.crealangues.com

Depauw – 14 t/m 20 jaar

De lessen tijdens een taalkamp van Depauw
worden aangevuld met sportieve en culturele
activiteiten. Je spijkert je talenkennis bij
gedurende gans het kamp door en verblijft in een
gastgezin.
Talen: Engels en Frans
www.depauw.be

LEREN

Berlitz – vanaf 16 jaar

Crea-Langues – vanaf 18 jaar
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Hieronder heb je een overzicht van organisaties
waarmee je een taal kan leren in het buitenland.
Lees je dat een organisatie ‘de wereldtalen’
aanbiedt, dan bedoelen we daarmee Arabisch,
Chinees, Duits, Engels, Frans, Italiaans, Russisch,
Japans, Portugees en Spaans.
Sommige organisaties bieden taalcursussen aan
in combinatie met een stage of vrijwilligerswerk.
Deze vind je terug in het hoofdstuk ‘Vrijwilligerswerk’ (p.9 – p.16) of ‘Stages’ (p.25 – p.30).

hoofdstuk

Bij welke organisaties
kan ik terecht?

Cosmolingua biedt taalcursussen aan op jouw
maat. Er is keuze tussen intensieve cursussen,
zomercursussen die taallessen combineren met
ontspannende activiteiten, cursussen in grote
of kleine groep. Sommige taalcursussen kan je
combineren met vrijwilligerswerk of een workingholiday.
Talen: Duits, Frans, Italiaans, Portugees, Spaans
en Engels
www.cosmolingua-taalreizen.be

3

Easy Languages – vanaf 14 jaar

Via Easy Languages kan je op heel wat manieren
een taal leren. Een intensieve cursus op een
talenschool, taallessen gecombineerd met
sportactiviteiten, een verblijf in het huis van
een taalleerkracht... Je kan je taalcursus ook
combineren met vrijwilligerswerk of een stage.
Talen: Wereldtalen
www.easylanguages.com

ESL-Taalreizen – vanaf 14 jaar

Education First (EF) – vanaf 14 jaar

Ook bij EF kan je terecht voor taallessen op
jouw maat. Je hebt keuze tussen een intensieve
of een algemene taalcursus. Met ‘University
Preparation Abroad’ bereid je je voor op studies
aan een universiteit in een Engelstalig land. Met
het ‘EF-Multitalenjaar’ reis je naar verschillende
landen en leer je er verschillende talen. Met het
programma ‘Twin & Triple Centers’ leer je dan
weer 1 taal in verschillende landen.
Talen: Wereldtalen
www.ef.be

ESL-Taalreizen heeft een uitgebreid aanbod om
in het buitenland een taal te leren. De taallessen
kan je combineren met andere activiteiten
zoals sport, film, koken... Het ‘Professionals’programma is er voor wie zijn talenkennis binnen
een vakgebied wil bijschaven. Met het ‘GAP’programma combineer je een taalcursus met een
stage, vrijwilligerswerk of een job.
Talen: Wereldtalen en Deens, Fins, Grieks,
Hindi, Hongaars, Koreaans, Noors, Pools, Thais,
Tsjechisch, Turks en Zweeds
www.esl-taalreizen.com

Hispania.be – vanaf 18 jaar

E.L.S. – vanaf 18 jaar

LEREN
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E.L.S. heeft verschillende taalprogramma’s in
de aanbieding. Er zijn algemene of intensieve
cursussen, in combinatie met sport of gericht
op het behalen van een diploma. Kies je voor
‘Studiejaar’, dan ga je 1 of 2 semesters naar
het buitenland om een taal te leren. Met
het ‘Europrogramma’ leer je 3 talen door 3
keer 3 maanden in telkens een ander land te
verblijven. ‘Hometeaching’ is een programma
waarbij je een kortere periode bij de leraar
thuis verblijft en les krijgt.
Talen: Wereldtalen en Deens, Fins, Hongaars,
Hebreeuws, Noors, Pools en Zweeds.
www.els.be

Bij Hispania.be klop je aan als je Spaans wil leren.
Je kan kiezen tussen privélessen, conversatielessen of je stelt zelf je cursus samen. Op vraag
worden ook lessen gegeven met een specifieke
focus zoals Spaans in de literatuur of film.
Talen: Spaans
www.hispania.be

Hutong School – vanaf 16 jaar

Jobstop – vanaf 14 jaar

Leer Chinees in Beijing of Shanghai. Zowel
voor beginners als voor gevorderden. Je krijgt
20 uur les per week en wordt bijgestaan voor
praktische zaken.
Talen: Chinees
www.hutong-school.com/nl

Via Jobstop leer je een van de grote Europese
talen. Je bepaalt zelf de intensiviteit. De
taallessen kan je ook aanvullen met andere
vakken zoals media, film, muziek…
Talen: Engels, Frans, Spaans en Italiaans
www.jobstop.be

Intaco – vanaf 16 jaar

Kiddy & Junior Classes – 14 t/m 18 jaar

Intaco stuurt je naar een school in het
buitenland voor een taalstage. Je kan je stage
zelf samenstellen en de lessen combineren met
sporten of ontspannende activiteiten.
Talen: Frans, Engels, Spaans, Duits en Italiaans
www.intaco.be

Tijdens een taalstage van Kiddy & Junior Classes
(KJC) word je ondergedompeld in een taalbad. De
hele stage lang communiceer je in de aangeleerde
taal. De taallessen worden gecombineerd met
culturele en sportieve activiteiten.
Talen: Duits, Engels, Frans, Spaans en Chinees
www.kiddyclasses.net

“Vroeger durfde
ik in de klas
mijn mond nie t
opendoen uit
schrik om
fou ten te maken.
Nu heb ik daar
geen problemen
meer mee.”

Roeland vzw – 14 t/m 19 jaar

Roeland vzw organiseert taalvakanties waarbij
je een taalbad krijgt. De taal staat centraal,
maar er is ook tijd voor sport, ontspanning en
uitstappen.
Talen: Engels en Frans
www.roeland.be

LEREN

schaafde haar Engels bij
met een taalstage op het
eiland Wight, Verenigd
Koninkrijk
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Ann-Sophie (17j.)

Kies zelf hoe jij een nieuwe taal leert. Halftijds
of voltijds, individueel of in groep. Naast de
taallessen zijn (vrijwilligers)werk of andere
activiteiten mogelijk. LSI ondersteunt je bij al de
keuzes die je maakt.
Talen: Chinees, Duits, Engels, Frans, Italiaans,
Portugees, Russisch en Spaans.
www.lsi-be.net

hoofdstuk

Meer verhalen?
Surf naar
www.gostrange.be/
wereldkaart of
scan de QR code:

LSI (Languages Studies International) –
vanaf 18 jaar

3

Extra zoektips

Naast Vlaamse en internationale aanbieders
van taalkampen, -reizen en -cursussen zijn er
ontelbaar veel buitenlandse talenscholen en
organisatoren.
Zelf op zoek op het internet?
Zoek op deze woorden:
• language course

Sunsport – 14 t/m 18 jaar

Op zoek naar een taalstage Frans of Engels? Dan
kan je terecht bij Sunsport. De taallessen worden
afgewisseld met sportieve en ontspannende
activiteiten.
Talen: Engels en Frans
www.sunsport.be

Top Vakantie vzw – van 14 t/m 19 jaar

Met Top Vakantie vzw reis je naar GrootBrittannië voor een Engelse taalvakantie. Naast
de lessen neem je deel aan sportactiviteiten en
uitstappen.
Talen: Engels
www.topvakantie.be

WEP – vanaf 14 jaar

LEREN
E E N TA A L
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WEP biedt je heel wat mogelijkheden om één
of meerdere talen te leren. Er zijn de ‘klassieke’
taalcursussen waarbij je les volgt aan een
talenschool en de lessen eventueel afwisselt
met sport of creatieve activiteiten. Je kan
privéles volgen bij een taalleerkracht of een
taal al doende leren door een verblijf in een
gastgezin. Daarnaast kan je een taalcursus
via WEP combineren met studies of
vrijwilligerswerk.
Talen: Wereldtalen en Deens, Fins, Hongaars,
Noors, Pools, Tsjechisch en Zweeds
www.wep.be

•
•
•
•

language abroad
language schools
séjours linguistiques

cours de langue
• cursos de idioma
• Sprachkurse
• Sprachschulen

!

De informatie op het internet is niet altijd
betrouw baar. Houd hier rekening mee.

Tijdelijke
jobs

druiven plukken in
Frankrijk -> Les geven
in Benin -> Au pair in de
Verenigde Staten -> Schapen
scheren in Australië ->
Op een cruiseschip in de
Caraïben werken...

Wil je graag buiten onder de zon of in de natuur
werken, dan is de kans groot dat je in het
buitenland een mooie job vindt. Bovendien brengt
zo’n tijd in het buitenland je heel wat meer bij
dan enkel een werkervaring. Je leert je uit de
slag trekken. Je spreekt op de werkvloer een taal
die niet je moedertaal is. Je werkt met andere
woorden aan heel wat bijkomende vaardigheden.

Ook voor mij?
In ons land kan je als jobstudent aan de slag
vanaf je 15de. In het buitenland ligt dat anders.
Daar moet je in de meeste gevallen minstens
18 jaar zijn. Naast leeftijd kan je kennis van de

Wat verdient dat?
Laat ons eerlijk zijn. De kans dat je rijk wordt van
een tijdelijke job in het buitenland is klein. Wie de
grens oversteekt, doet dit daarom best voor de
ervaring.
Een tijdelijke job kan financieel wel interessant
zijn voor wie werken met reizen combineert.
Terwijl je werkt, spaar je. Met die centen trek
je vervolgens verder tot het opnieuw tijd is om
je reisbudget aan te vullen. Let op, je kan niet
zomaar in alle landen werken! Verderop lees je
daar meer over.

JO B S

Omdat het eens iets anders mag zijn. Dat lijkt
ons alvast een goed argument. Zeg nu zelf,
werken klinkt toch veel aantrekkelijker wanneer
je ondertussen een nieuw land verkent en
nieuwe vrienden maakt.

Een werkgever is soms ook op zoek naar mensen
met een bepaalde ervaring. Houd daar rekening
mee wanneer je een job zoekt.

7 | T IJ D E L IJ K E

Waarom?

lokale taal een rol spelen. Denk maar aan jobs
waarbij je klanten moet bedienen of waarbij de
veiligheid op de werkvloer ervan afhangt.

hoofdstuk

Ga je deze zomer rekken vullen in de lokale
supermarkt? Of mag het eens iets anders zijn?
Een vakantiejob in het buitenland misschien?
Of was je van plan om een lange reis te maken
en onderweg te werken om alles betaalbaar
te houden? We zetten je op weg om een
studentenjob, vakantiejob of tijdelijke job
buiten onze landsgrenzen te vinden.

3

Sophie (24j.) doet al enkele jaren

op rij een vakantiejob in een
Zwitsers hotel

“Ik gebruik
ieder vrij
moment om
de streek te
verkennen.
Milaan,
Lugano,
Livigno... ik heb
onder tussen
al een groot
stuk van
Zwitserland
en Italië
gezien.”

Houd er rekening mee dat het
loon dat je in het buitenland
verdient ook bij ons
belastbaar is. Dat wil niet
noodzakelijk zeggen dat je
er ook belastingen op moet
betalen. Voor meer informatie:
Check www.kamiel.info

T IJ D E L IJ K E
JO B S
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Is het je echt om de ervaring te doen, dan kan je
ook kiezen voor een job waarbij je werkt voor
kost en inwoning. Zo krijg je de kans om het
leven ter plaatse echt goed te leren kennen.
Want naast werken met de lokale bevolking,
leef je ook met hen samen. En al verdien je niks,
je hebt ook weinig onkosten.

Mag ik zomaar in het
buitenland werken?
Voor een job in het buitenland moet je in de
meeste gevallen minimum 18 jaar oud zijn.
Daarnaast zijn er nog enkele zaken waarmee
je best rekening houdt.

Meer verhalen?
Surf naar
www.gostrange.be/
wereldkaart of
scan de QR code:

Werken binnen de EER en
Zwitserland
De Europese Economische Ruimte (EER) omvat
de landen van de Europese Unie samen met
Noorwegen, Liechtenstein en IJsland. Tussen
die landen en ook met Zwitserland is er vrij
verkeer van werknemers. Dat houdt onder
andere in dat je voor een job in die landen geen
werkvergunning moet aanvragen. Binnen de EER
moet je bovendien geen extra reispapieren op
zak hebben. Je identiteitskaart en een bewijs
dat je een ziekteverzekering hebt, volstaan.
Onder bepaalde omstandigheden moet je wel
een verblijfsvergunning aanvragen. De bevoegde
dienst vind je meestal op het gemeentehuis of bij
de politie.

België sloot met een aantal landen een akkoord.
Daardoor kan je in die landen aan de slag met
een working-holiday visum. Dit visum is speciaal
voor 18 tot en met 30-jarigen die voor lange tijd
willen reizen en werken in een land. Je kan het
visum aanvragen voor de volgende landen:
• Australië – via www.immi.gov.au/visitors/
working-holiday
• Nieuw-Zeeland – via www.immigration.govt.nz
• Canada – via www.werkvakanties.ca
• Taiwan – via www.taiwanembassy.org

Er zijn ook een aantal organisaties die je tegen
betaling helpen om een job te vinden. Daarnaast
assisteren zij je om alle papierwerk dat werken
in het buitenland met zich meebrengt, in orde te
brengen. Wie een working-holiday wil doen of
wie als au pair wil vertrekken, kan bijvoorbeeld
beroep doen op deze organisaties. Verderop lees
je hier meer over.
Vond je die ene leuke job? Dan is het belangrijk
om alle afspraken rond die job in een contract
te noteren. De meeste werkgevers hebben zelf
contracten die ze je laten ondertekenen. Zijn
die contracten er niet of wil je checken of het
contract in orde is, raadpleeg dan je vakbond.
Als je geen lid bent van een vakbond, dan kan je
contact opnemen met Eures voor jobs binnen
de Europese Economische Ruimte (EER) of
Zwitserland.
www.ec.europa.eu/eures
Ook de Belgische ambassade of consulaat in het
land van bestemming is een aanspreekpunt.
www.diplomatie.belgium.be

Je vindt in veel gevallen het makkelijkst een job
wanneer je ter plekke gaat zoeken. Die zoektocht
kan echter heel wat tijd in beslag nemen.
Wanneer je slechts een maand vakantie hebt, is
het wellicht een beter idee om voor je vertrek
een job te zoeken. Begin hier tijdig aan!

Naast een contract is er nog heel wat ander
papierwerk dat je in orde moet brengen voor je
vertrek. Want hoe zit het met je kinderbijslag
als je in het buitenland een studentenjob doet?
Of wat als je werkloos bent? Kan je dan naar
een ander land om er een job te zoeken? Betaal
je ook belastingen op wat je in het buitenland
verdient? Voor een antwoord op dit soort
vragen, verwijzen we je
graag door naar
www.kamiel.info

Net als voor een vaste job moet je ook voor
een tijdelijke job solliciteren. Bij jobs waarvoor
weinig of geen ervaring nodig is, volstaat het
meestal om een mail te sturen waarin je jezelf
voorstelt en uitlegt waarom je die job graag wil
doen. Is er voor de job die je wil een bepaalde

Het is geen
eenvoudige
opgave om een
tijdelijke job in
het buitenland te vinden. Zeker als je iets
wil doen dat met je studies te maken heeft.

Hoe pak ik het aan?

JO B S

Als je wilt werken in een land buiten de EER en
Zwitserland, dan ziet het verhaal er anders uit.
Je kan immers niet zomaar in ieder land aan de
slag. Ga dus voor je vertrek na of je wel mag
werken in het land waar je naartoe wil en voor
hoe lang. En zo ja, of je daarvoor een werkvisum,
werkvergunning of andere paperassen moet
aanvragen. De ambassade van je land van
bestemming kan je hierover meer informatie
geven. Je vindt de contactgegevens van deze
ambassades op de website van de Federale
Overheidsdienst Buitenlandse Zaken.
www.diplomatie.belgium.be
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Werken buiten de EER en
Zwitserland

ervaring of kennis vereist, dan schrijf je beter een
motivatiebrief en voeg je daaraan je curriculum
vitae (cv) toe. Als je je tot een buitenlandse
werkgever richt, dan gebruik je liefst de taal van
dat land. Wil je ter plaatse een job zoeken, dan
loont het om je cv voor je vertrek te vertalen
en enkele afdrukken mee te nemen naar het
buitenland.

hoofdstuk

Als je nog meer vragen hebt over werken binnen
de EER, dan kan je steeds terecht bij Eures.
www.ec.europa.eu/eures
Ook op de website van de VDAB vind je
informatie.
www.vdab.be/internationaal

3

Is het je vooral om de werkervaring te doen?
Dan is een stage misschien makkelijker te vinden.
Meer informatie over stages vind je op p.25 –
p.30 of p.43 – p.55 voor stages in het Zuiden.

goede afspraken over jouw loon, over wat wel of
niet jouw taken zijn... Noteer deze afspraken in
een contract. Let op, in sommige landen kan je
enkel aan de slag via een organisatie.

Maar waar vind je nu die job? Het is onmogelijk
om in deze infogids alle mogelijke jobkanalen
op te nemen. Daarom beperken we ons tot een
aantal tips voor typische tijdelijke jobs in het
buitenland en jobs in bepaalde sectoren. Zoek je
een job in het Zuiden? Blader dan terug naar het
hoofdstuk ‘Naar het Zuiden’ (p.43 – p.55).

Beroep doen op zo’n bemiddelingsorganisatie is
vaak ook veiliger. Tegen betaling zoeken zij voor
jou een gezin en helpen ze je bij alle papierwerk.
Volgende organisaties bieden deze diensten aan:
• Au Pair Stufam – www.aupair-stufam.be
• Au Pair Support Belgium –
www.aupairsupport.be

Au pair
Ben je graag met kinderen bezig, dan is een
job als au pair misschien iets voor jou? Jouw
hoofdtaak bestaat erin om voor de kinderen te
zorgen. Daarnaast neem je er in vele gevallen
enkele huishoudelijke taken bij. In ruil voor je
werk krijg je kost en inwoning en wat zakgeld.

T IJ D E L IJ K E
JO B S
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Internationale regels voor au-pairwerk bestaan
niet, maar de Raad van Europa stelde wel een
aantal richtlijnen op rond de plaatsing van au
pairs. Hoewel die zeker niet altijd en overal
worden toegepast, geven ze je toch een idee
van wat je als au pair mag verwachten. De
belangrijkste richtlijnen zijn:
een au pair...
• Is minimum 17 en maximum 30 jaar oud
• Krijgt kost en inwoning in het gezin
• Heeft recht op een eigen kamer, waar mogelijk
• Krijgt zakgeld
• Heeft recht op een vrije dag per week
• Werkt maximum 5 uur per dag
• Heeft het recht om op regelmatige basis een
taalcursus of een andere cursus te volgen
Je kan als au pair op eigen houtje op zoek naar
een familie. Als je een familie vindt via het
internet, houd er dan rekening mee dat je niet
iedereen zomaar kan vertrouwen. Maak daarom

• DoubleDutch Au Pair Agency –
www.ddutch.eu
• Jobstop – www.jobstop.be
• WEP – www.wep.be
• YFU – www.yfu.be

Horeca en toerisme
Je kan in het buitenland solliciteren naar een job
in de plaatselijke horeca of toeristische sector.
Wanneer je de taal van dat land machtig bent,
maak je een goede kans. Eenvoudiger is om via
een Belgische touroperator naar het buitenland
te trekken. Elke grote touroperator zoekt voor
de zomer jaarlijks nieuwe animatoren, hosts of
hostessen en reisbegeleiders. Kijk eens op de
vacaturesites van de twee grootste touroperators
in ons land.
www.areyouthomascook.net
www.jetaircareer.be
Ook in de wintersport is men geregeld op zoek
naar skimonitoren en ander personeel. Check
bijvoorbeeld eens de vacatures bij een paar
bekende organisatoren zoals
www.skikot.be
www.werkenbijskiworld.be
www.intersoc.be/nl/werkvakanties/snowsport
Of je kan op een cruiseschip aan de slag
gaan. Rederijen zijn voortdurend op zoek naar
verschillende profielen zoals animatoren en
kelners, maar ook dj’s en schoonheidsspecialisten
voor de schoonheidssalons aan boord. Vacatures
vind je op de gespecialiseerde sites zoals:
www.cruiselinejobs.com
www.cruiseweb.nl

Landbouw

Ben je taalleerkracht of studeer je talen? Dan
is de kans groot dat je in het buitenland tijdelijk
les kan geven. Je kan jobs vinden binnen het
bekende TEFL-netwerk ofwel ‘Teaching English
as a Foreign Language’. Als je via dit netwerk aan
de slag wilt, moet je eerst een TEFL-certificaat
behalen. Jobs vind je onder andere via
www.onlinetefl.com

Working-holiday
Met het working-holiday visum kan je als 18- tot
30-jarige reizen en werken in Australië, Canada,
Nieuw-Zeeland of Taiwan. Doordat je met dit
visum ter plaatse mag werken, kan je je reis
geheel of gedeeltelijk terugverdienen terwijl je
onderweg bent. Met een gewoon toeristenvisum
kan dit niet. Wie een working-holiday doet, moet
een aantal zaken regelen. Zo moet je je visum
aanvragen, je sociale zekerheid regelen en ter
plekke een bankrekening openen.

Als je meer kieskeurig bent wat jobs betreft en
je wilt bijvoorbeeld iets doen dat in de lijn van
je studies ligt, dan vertaal je vooraf best je cv
naar het Engels en stop je een paar kopieën in
je bagage. Je kan dikwijls ook jobs vinden via de
lokale interimkantoren.

Via een organisatie
Je kan ook aankloppen bij een beperkt aantal
organisaties om aan een job in het buitenland
te geraken. Tegen betaling helpen ze je bij je
zoektocht naar een job en ondersteunen je bij
het nodige papierwerk.

ESL-Taalreizen – vanaf 18 jaar

ESL-Taalreizen helpt je een job in het
buitenland vinden. Een taalcursus vooraf
zorgt dat je voorbereid aan je job kan
beginnen.
www.esl-taalreizen.com

JO B S

Onderwijs

In Australië, Nieuw-Zeeland en Canada is
men het gewoon dat ‘backpackers’ tijdens het
reizen tijdelijke jobs zoeken. Dat maakt dat je
in de goedkope hostels of in de plaatselijke
supermarkten vaak berichten ziet hangen met
jobaanbiedingen.
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Als het je vooral om de ervaring te doen is,
kun je ook terecht bij WWOOF (World Wide
Opportunities on Organic Farms). Via dit netwerk
vind je vacatures op biologische boerderijen
over de hele wereld. Op een WWOOF-boerderij
verdien je geen geld, maar je krijgt wel kost en
inwoning.
www.wwoof.org

Daarnaast wil je ter plaatse natuurlijk graag leuke
jobs vinden. Je kan dit alles perfect op eigen
houtje regelen of je kan ervoor kiezen om een
beroep te doen op een organisatie. Die helpt
je dan tegen betaling met jouw plannen. Je kan
daarvoor terecht bij:
• www.cosmolingua-taalreizen.be
• www.esl-taalreizen.com
• www.jobstop.be
• www.wep.be

hoofdstuk

Druiven plukken in Frankrijk! Het is wellicht de
meest gekende tijdelijke job in de landbouw.
Maar natuurlijk zijn er meer mogelijkheden voor
wie tijdelijk aan de slag wil op een buitenlandse
boerderij. De meeste landbouwactiviteiten
zijn seizoensgebonden. Zo gebeurt de
druivenpluk in Frankrijk steeds in september
en oktober. De behoefte aan seizoenwerkers
is erg wisselend. De nood wordt bepaald door
de weersomstandigheden en de economische
omstandigheden.
Nood aan wat extra hulp? Ga langs bij een
Eures consulent voor meer informatie over
seizoenswerk in de EER of Zwitserland.
www.ec.europa.eu/eures

4

Extra zoektips

Neem tijdens je zoektocht een kijkje op de
volgende websites:
• www.ec.europa.eu/eures
• www.vdab.be/internationaal

Jobstop – vanaf 18 jaar

Met het ‘Work & Travel’-programma ga je je
boterham in het buitenland verdienen. China, de
Verenigde Staten, Vietnam, Frankrijk en Engeland
behoren tot de bestemmingen. Daarnaast helpt
Jobstop je ook bij een working-holiday in
Australië, Canada of Nieuw-Zeeland.
www.jobstop.be

Misschien kan je via een Belgisch bedrijf
tijdelijk in het buitenland werken. Informeer
bij bedrijven die je kent of zoek jobs via de
vacaturesites.
Ga ook op zoek naar internationale
vacaturesites of jobsites uit andere landen
en zoek er op de tijdelijke contracten,
studentenjobs of seizoens werk.

WEP – vanaf 19 jaar

Met de ‘Work Experience’ van WEP proef je van
het beroepsleven in Frankrijk of Italië. Afhankelijk
van je interesses en studies kan je terecht in
verschillende beroepssectoren. Het ‘Jobs &
Travel-programma’ is er dan weer voor wie hulp
wil bij een working-holiday in Australië, NieuwZeeland of Canada of voor wie een vakantiejob
wil doen in de Verenigde Staten.
www.wep.be

Nog meer zoekwoorden nodig? Probeer de
volgende:
• jobs étudiant
• jobs d’été
• offres d’emploi
•
•
•
•

jobs abroad
summer job
seasonal job
season worker

Niet gevonden wat je zocht? Misschien kan
de Go Strange helpdesk je helpen met meer
tips over werken in een specifiek land of
een specifieke sector. Contacteer ons via
info@gostrange.be of op 02/2090720 (op
werkdagen van 10u tot 16u).
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Kissy (27j.)

zorgde als au pair voor Sarah, Maureen en
Alexander in Montauraux, Frankrijk

“Toen ik ver trok huilden de
kinderen tranen me t tuiten.
Har tverscheurend, maar het
bes te bewijs dat ze mij een
leuke au pair vonden!”
Meer verhalen?
Surf naar www.gostrange.be/wereldkaart
of scan de QR code:

Naar het
Zuiden
Als vrijwilliger daklozen helpen in een
Birmaans opvangtehuis -> Op inleefreis
naar Peruaanse bergdorpen -> Als
stagiair aan de slag in een Zuid-Afrikaans
ziekenhuis -> Een thesisonderzoek op de
Iraanse hoogvlakte -> Aan de slag als
leerkracht in een Filipijnse school

Waarom?
Omdat je op zoek wil naar het onbekende.
Omwille van het avontuur. Omdat je mensen wil
helpen die het minder goed hebben. Omwille
van de zon die er altijd schijnt ... Er zijn heel wat
redenen te bedenken waarom iemand richting
het Zuiden trekt. Een ding is zeker: wie naar een

Z U ID E N

Hoewel die confrontatie hard kan zijn, schuilt
net daarin de meerwaarde van een verblijf in
het Zuiden. Want tijdens je verblijf kom je meer
te weten over andere culturen en religies. Zo
begrijp je beetje bij beetje waarom mensen met
een verschillende culturele achtergrond dingen
anders doen. Je leert geduld hebben. En je kan
nadien de gebeurtenissen in je eigen omgeving
veel beter relativeren.

5 | NA AR HET

Waarom krijgt ‘het Zuiden’ nu een afzonderlijke
vermelding in deze infogids? In dit hoofdstuk lees
je immers net zo goed informatie over stages,
inleefreizen, vrijwilligerswerk en werken. We
hebben voor deze aparte vermelding gekozen
omdat een verblijf in het Zuiden een specifieke
omkadering vraagt.

ontwikkelingsland reist, gaat een unieke ervaring
tegemoet. Je wordt er geconfronteerd met hoe
anders het er op deze aardbol aan toe kan gaan.

hoofdstuk

Naar het Zuiden... hebben we het dan over
luilekkeren onder het zonnetje? Nee.
Hoewel ‘zon, zee, strand’ bij een verblijf in het
buitenland best welkom zijn, is ‘het Zuiden’ hier
synoniem voor ‘een ontwikkelingsland’.
Ontwikkelingslanden zijn landen waar een groot
deel van de bevolking onder de armoedegrens
van 1€ per dag leeft. Dit gaat veelal gepaard
met andere kenmerken zoals een hoog
sterftecijfer, ondervoeding, grote problemen in
de tewerkstelling en een hoog percentage aan
analfabetisme.

4

Ook voor mij?
Net als bij de zoektocht naar een stage, inleefreis,
vrijwilligerswerk of een job in een Westers land,
is een sterke motivatie erg belangrijk. Tegelijk
is het niet evident om jezelf voor korte of lange
tijd in het Zuiden in te zetten. Daarom is ook een
groot engagement onmisbaar. Je hebt invloed
op het leven van anderen, door met hen samen
te werken of gewoon door je aanwezigheid. Je
verblijf heeft een impact. Ook dat is iets om je
bewust van te zijn.
Je leeftijd is van belang. Ben je jonger dan 18,
dan is het vaak moeilijk om een geschikt project
te vinden. Behalve je leeftijd kan ervaring
een rol spelen. Zowel organisatoren van
vrijwilligersprojecten en stages als aanbieders
van jobs in het Zuiden zoeken vaak kandidaten
met een bepaalde ervaring. Inleefreizen staan in
de regel dan weer open voor een breed publiek.
Zoals hierboven al duidelijk werd, is een goede
omkadering van een verblijf in het Zuiden
onontbeerlijk. Hoeveel voorbereiding en
ondersteuning je precies nodig hebt, kan je het
best voor jezelf inschatten.

Hoe pak ik het aan?
De zoektocht naar
een goed project
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Als je voor een stage, vrijwilligerswerk of een
inleefreis naar het Zuiden wil, kan je terecht bij
verschillende organisaties. We geven je verderop
een overzicht.
Je kan natuurlijk ook zelfstandig op zoek gaan
naar een leuke stage, job of vrijwilligersproject.
Als je op eigen houtje een project zoekt, dan kan
je dat doen via contacten in eigen land. Ga te

Nicolas (22j.) trok voor een stage richting
Harare, Zimbabwe

“In Zimbabwe
pakken ze alles
liefst rus tig aan.
De eerste dagen
vond ik het nie t
makkelijk om
daarmee om te
gaan. Maar na
enkele weken
realiseerde ik mij
dat deze manier
van werken nie t
noodzakelijk
slechter is dan
wat ik gewoon
ben.”
Meer verhalen?
Surf naar www.gostrange.be/
wereldkaart of scan de QR code:

Voorbereiding, ondersteuning
en evaluatie
De confrontatie met een andere cultuur kan
intens zijn. Zo intens zelfs dat je met een
cultuurshock te maken krijgt en voor een
bepaalde tijd in de war bent. Die verwarring
kan je verblijf in het buitenland danig vergallen.
Met een goede omkadering kan je dit vermijden.
Als je via een organisatie naar het Zuiden reist,
dan zijn de voorbereiding, de ondersteuning ter
plaatse en de evaluatie nadien vaak in de prijs
inbegrepen. In sommige gevallen kunnen die
heel uitgebreid zijn en meerdere dagen in beslag

nemen. Bij andere organisaties is de omkadering
eerder beperkt. De mate waarin een organisatie
je ondersteunt, kan daarom bepalend zijn in je
keuze.
Reis je op eigen houtje? Ook dan zijn er
heel wat mogelijkheden om je goed voor te
bereiden. Verschillende universiteiten en
hogescholen bieden opleidingen aan rond
de Noord-Zuidthematiek. Op de website van
Train2Dev vind je een overzicht van verschillende
opleidingen over Noord-Zuidthema’s en
ontwikkelingssamenwerking die in ons land
worden aangeboden.
www.train2dev.be
Een andere bekende cursus is de Infocyclus van
het Belgisch Ontwikkelingsagentschap, kortweg
BTC.
www.btcctb.org
Naast een voorbereiding op de kennismaking met
een andere cultuur is het belangrijk stil te staan
bij je fysieke veiligheid. Je kan bijvoorbeeld niet
overal op elk uur van de dag op je eentje over
straat lopen. In een voorbereidingstraject komt
deze informatie wellicht aan bod. Als je deze
informatie niet kreeg of als je op eigen houtje
vertrekt, sla er dan zeker een reisgids op na. Op
de website van Buitenlandse Zaken vind je per
land de meest recente reisadviezen en tips. Ter
plaatse aan de lokale bevolking tips vragen, is
eveneens nuttig.
www.diplomatie.belgium.be

Wat kost dat?
De grootste kost die je bij een stage,
vrijwilligerswerk of inleefreis in het
Zuiden maakt, is in de meeste gevallen
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Is vooral de bestemming belangrijk voor jou?
Dan is het een optie om naar daar te reizen en ter
plekke op zoek te gaan naar een leuke organisatie
of project. Houd er wel rekening mee dat het niet
in alle landen eenvoudig is om een vrijwilligersproject te vinden waar je aan de slag kan.
Vind je een leuk project, zorg er dan voor dat je
goede afspraken maakt en die ook op papier zet.

Check

www.kamiel.info
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Op het Noord-Zuidportaal vind je interessante
projecten. De vacaturedatabank zet je op weg.
www.11.be

Wil je meer weten over
de paperassen die je
voor vertrek in orde
moet brengen?

hoofdstuk

rade bij familie, vrienden kennissen... die zelf naar
een ontwikkelingsland trokken of iemand kennen
die in het Zuiden actief is.
Neem een kijkje op de website van het 4 de
pijlersteunpunt, dat informatie en advies
verschaft aan iedereen die zich vrijwillig inzet
voor projecten in het Zuiden.
www.4depijler.be

4

de verplaatsingskost. Het leven zelf, is in
ontwikkelingslanden vaak goedkoper dan in
België. Als je op inleefreis vertrekt, moet je de
kost voor deze reis zelf dragen. Prijzen en aanbod
vergelijken, is daarom de boodschap.

die passie, creativiteit, enthousiasme en
doorzettingsvermogen uitstraalt en de bedoeling
heeft verandering in de maatschappij teweeg te
brengen, komt in aanmerking.
www.vocatio.be

Heb je plannen voor een stage of
vrijwilligerswerk dan kan je op zoek gaan
naar een beurs. Daarbij is het belangrijk om
weten dat beurzen richting het Zuiden beperkt
zijn, in tegenstelling tot deze voor projecten
binnen Europa. Toch is het de moeite om bij je
gemeente of provincie na te vragen of zij jouw
plannen willen ondersteunen. Vertrek je voor
een stage naar het Zuiden, vraag dan zeker aan
de verantwoordelijke internationalisering
van je school welke beursmogelijkheden zij
aanbieden en kennen. Verder kom je misschien in
aanmerking voor onderstaande beurzen.

Voor stages en studies

Voor vrijwilligerswerk
Vocatio – 18 tot 30 jaar
Heb je een roeping maar vind je geen financiële
middelen om je droom waar te maken? Dan
kan je jezelf kandidaat stellen voor een
beurs van Vocatio. Elke roeping of droom,
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Ken (22j.) liep als student bouwkunde
3 maanden stage in Paarel, Zuid-Afrika

“Ik heb vooral
op sociaal vlak
veel bijgeleerd :
over hoe je
bijvoorbeeld
omgaat
me t mensen
die maar
€1 per uur
verdienen.”

VLIR-UOS
VLIR-UOS stelt reisbeurzen ter beschikking
voor studenten die in het kader van hun
opleiding een studiereis maken naar het Zuiden
(bv. voor een stage of een thesisonderzoek).
Tijdens de reis werk je als student rond een
ontwikkelingsthema. Je reis duurt minimum
1 maand. Universiteiten en hogescholen
bepalen zelf welke studenten voor een beurs
in aanmerking komen. Meer info krijg je bij de
dienst internationalisering van jouw school.
Zie ook www.vliruos.be/reisbeurzen

Bij welke organisaties
kan ik terecht?
Hierna geven we je een overzicht van organisaties
die vrijwilligerswerk, stages, inleefreizen of jobs
in het Zuiden aanbieden.

Meer verhalen?
Surf naar www.
gostrange.be/
wereldkaart of scan
de QR code:

Inleefreizen
Inleefreizen zijn reizen waarbij de kennismaking
met ‘het leven zoals het is’ in een ander land
centraal staat. Zo verblijf je tijdens heel wat
inleefreizen in een gastgezin en bezoek je
plaatselijke projecten. De meeste reizen duren 2 à
3 weken. Heel wat organisatoren van inleefreizen
verwachten van de deelnemers een langdurig
engagement. Wie deelneemt aan een inleefreis
helpt dan bijvoorbeeld achteraf bij een campagne
die aan deze reis verbonden is.

Hope Flanders – vanaf 17 jaar

Broederlijk Delen – vanaf 25 jaar

Tijdens de inleefreis van Broederlijk Delen kom je
terecht in een gastgezin. Je wordt er ondergedompeld in het dagelijks leven en bezoekt
partners van de organisatie. Bij je terugkeer werk
je mee aan de jaarlijkse campagne van de ngo.
www.broederlijkdelen.be/inleefreizen

Wil je meer leren over Zuid-Afrika, de mensen, het
dagelijkse leven, de cultuur, het eten? Deze
inleefreis is een ontmoeting met de zuidelijke punt
van Afrika. Respect en openheid zijn belangrijke
waarden wanneer je een handje toesteekt in een
van de projecten van het ‘Hope Programme’.
www.hopeflanders.be

Initiatief Cuba Socialista – vanaf 18 jaar

G3W komt als ngo op voor het recht op
gezondheid en ontwikkeling. G3W biedt je de
mogelijkheid om met je organisatie of groep een
solidariteitsreis te maken naar het Zuiden. Tijdens
de reis bezoek je partnerorganisaties van G3W en
toon je je solidair met de lokale bevolking. Ook
na je reis blijf je geëngageerd binnen je eigen
organisatie of via G3W.
www.g3w.be

Jeugddienst Don Bosco – vanaf 18 jaar

Tijdens deze inleefreis trek je samen met een
tiental jongeren en begeleiders naar Zambia
voor een complete onderdompeling in de
cultuur van het land. Je draagt een steentje bij
aan de lokale gemeenschap maar ontdekt ook
het dagelijkse leven en de prachtige fauna
en flora.
www.jeugddienstdonbosco.be
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G3W (Geneeskunde voor de Derde
Wereld) – vanaf 21 jaar
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Catapa onderneemt actie tegen de problemen in
de mijnbouw in het Zuiden. Om de 3 jaar kunnen
een tiental jongeren met de organisatie op
inleefreis naar één van haar partnerlanden.
www.catapa.be

Initiatief Cuba Socialista (ICS) is een beweging die
zich solidair toont met de Cubaanse bevolking.
Met ICS kun je op ‘solidariteitsreis’ naar Cuba.
Tijdens deze reis werk je mee in plaatselijke
projecten. Zo leer je de maatschappij van
binnenuit kennen. Daarnaast zijn er heel wat
gelegenheden om met de bevolking over
verschillende thema’s van gedachten te wisselen.
www.cubanismo.net
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Catapa – vanaf 21 jaar
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Joetz – vanaf 18 jaar

Tumult – 16 t/m 18 jaar

Tijdens de zomermaanden kan je met Joetz op
inleefreis. Je verblijft in een gastgezin en neemt
er deel aan de dagelijkse activiteiten. Je ervaart
‘het leven zoals het is’. Daarnaast bezoek je
ziekenhuizen, organisaties en scholen. Een ware
onderdompeling in een andere cultuur.
www.joetz.be

De inleefreis van Tumult is gekoppeld aan een
Vlaamse campagne ten voordele van een project
in het Zuiden. De bestemming van de reis
verandert jaarlijks. Wie meereist, draait mee als
vrijwilliger in het project. Je verblijft enkele
nachten in een gastgezin en leert het land
kennen. Bij terugkeer verwacht Tumult dat je je
voor haar campagne inzet.
www.tumult.be

Stages

Palestina Solidariteit – vanaf 18 jaar

Hieronder geven we je een overzicht van
organisaties die stages in het Zuiden aanbieden.
Bij de meeste kan je enkel terecht voor een stage
die deel uitmaakt van de studies die je in België
volgt. Op zoek naar nog meer mogelijkheden? Je
vindt meer info op p.25 – p.30.

Afractie – vanaf 18 jaar

Palestina Solidariteit organiseert 2 maal per jaar
een inleefreis naar de Palestijnse gebieden en
Israël. Ervaar wat het betekent te ‘leven onder
bezetting’ en hoe dat het dagelijkse leven
beïnvloedt.
www.palestinasolidariteit.be
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Plan Youth Board – 14 t/m 18 jaar

Afractie wil de armoede in Senegal bestrijden.
Als stagiair ga je aan de slag in een opvangtehuis
voor straatkinderen. Kandidaten moeten
beschikken over een basiskennis Frans.
www.afractie.be

AIESEC – vanaf 18 jaar

De Plan Youth Board is de jongerenraad van Plan
België. Plan ijvert voor een wereld waarin alle
kinderen zich volledig kunnen ontplooien.
Jaarlijks verkiest de Youth Board nieuwe leden.
De 16 leden komen 1 keer per maand samen.
Hoewel je als lid vooral in ons land actief bent,
kunnen sommigen ook deelnemen aan een
inleefreis naar het Zuiden. Zo ervaar je ter
plekke zelf de levensomstandigheden van
kinderen en jongeren.
www.planbelgie.be/plan-youth-boardvoor-jongeren

AIESEC biedt internationale bedrijfsstages en
vrijwilligersstages aan in verschillende sectoren
zoals IT, onderwijs, bedrijfsadministratie en
marketing. De stages staan open voor
afgestudeerde studenten.
www.aiesec.be

BISZ – vanaf 17 jaar

Kwasa Kwasa – vanaf 23 jaar

BISZ biedt stageplaatsen aan bij haar partners in
Togo. Deze partners zijn actief in het onderwijs
en de gezondheidzorg. Wil je in een andere sector
stage lopen in Togo? Leg je plannen voor aan
BISZ en bekijk samen de mogelijkheden.
www.vzwbisz.be

Via Kwasa Kwasa loop je stage in Malawi. Je gaat
aan de slag binnen een van de projecten van de
organisatie. Tijdens je verblijf word je ondergedompeld in het dagelijkse leven in Oost-Afrika.
www.kwasakwasa.be

Fracarita Belgium – vanaf 18 jaar

Fracarita Belgium is de ngo voor
ontwikkelingssamenwerking van de Broeders van
Liefde. Ze werkt samen met een aantal
hogescholen en universiteiten om stages binnen
de psychiatrie en gehandicaptenzorg te voorzien.
Het aantal stageplaatsen is beperkt.
www.fracarita-belgium.org

LzG (Leraars zonder Grenzen)
– vanaf 18 jaar

Leraars zonder Grenzen (LzG) zoekt stagiairs voor
het Zuiden. De organisatie brengt studentenstagiairs in lerarenopleidingen in contact met
onderwijsprojecten. Samen wordt gezocht naar
een stageplek die aansluit bij je opleiding.
www.lzg.be

Oye Lena – vanaf 18 jaar

Humasol – vanaf 18 jaar

Humasol zet in het Zuiden ecologische en
duurzame energieprojecten op.
Ingenieursstudenten kunnen zich kandidaat
stellen voor een stage. De bestemmingen wijzigen
jaarlijks. De selecties vinden plaats in oktober.
www.humasol.be

Student’s Action in India vzw (SAI) biedt
stageplaatsen aan in India voor studenten en
pas afgestudeerden. Er is een aanbod in heel
wat sectoren en vakgebieden maar ook een
stage op maat is mogelijk. SAI bereidt je voor
op het leven in India en zorgt voor
ondersteuning ter plaatse.
www.saiindia.org
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Student’s Action in India vzw (SAI)
– vanaf 18 jaar

hoofdstuk

G3W (Geneeskunde voor de Derde Wereld) komt
als ngo op voor het recht op gezondheid en
ontwikkeling. In het kader van je studies kan je
een stage doen bij een partnerorganisatie van
G3W. Je hoeft geen geneeskundestudent te zijn
om stage lopen via G3W.
www.g3w.be

Oye Lena wil via onderwijsprojecten de armoede
in Peru bestrijden. Als stagiair werk je mee aan
een van de bestaande projecten of je werkt zelf
een project uit. Oye Lena zorgt voor begeleiding.
Kennis van het Spaans is een plus.
oyelena.wordpress.com
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G3W (Geneeskunde voor de Derde
Wereld) – vanaf 21 jaar
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Ukukhanya – vanaf 18 jaar

Afractie – vanaf 18 jaar

Ukukhanya biedt studenten en afgestudeerde
leerkrachten de kans om stage te lopen op een
Zuid-Afrikaanse school. Een goede kennis van het
Engels is noodzakelijk. Je kan zowel alleen als
met meerdere vertrekken.
www.ukukhanya.be

Afractie wil de armoede in Senegal bestrijden. De
vereniging geeft vrijwilligers de kans om mee te
helpen in haar opvangtehuis voor straatkinderen.
Je werkt samen met Senegalese medewerkers en
verblijft bij een gastgezin. Een basiskennis Frans is
noodzakelijk.
www.afractie.be

VVOB – vanaf 18 jaar

AFS – vanaf 18 jaar

De Vlaamse Vereniging voor
Ontwikkelingssamenwerking en Technische
Bijstand (VVOB) biedt jaarlijks heel wat
stageplaatsen aan in het Zuiden. Hogeschool- en
universiteitsstudenten komen in aanmerking. De
stageplekken zijn binnen de onderwijssector
maar de gevraagde profielen zijn erg
uiteenlopend (leraren, ICT, communicatie...).
www.vvob.be/stages

Vrijwilligerswerk
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Hieronder geven we je een overzicht van
zowel commerciële als niet-gouvernementele
organisaties (ngo’s) en vzw’s die vrijwilligerswerk
in het Zuiden aanbieden. Op zoek naar
vrijwilligerswerk in andere landen? Je leest er
meer over op p.9 – p.16.

Als ’AFS-Wereldwerker’ ga je vrijwillig aan de slag
in een project in het buitenland. Je werkt er
samen met de lokale bevolking. Er is een breed
aanbod aan projecten. Je verblijft in een gastgezin
of in uitzonderlijke gevallen op de locatie van het
project.
www.afsvlaanderen.be

AIESEC – 18 t/m 30 jaar

Draag als vrijwilliger je steentje bij aan sociale
verandering in een land. De domeinen zijn heel
divers: event- of projectmanagement,
cultuuropleidingen, sociale ontwikkeling,
onderwijs, duurzaamheid...
www.aiesec.be

Artesanos – vanaf 18 jaar

Artesanos zet zich in voor kinderen in de armere
wijken van Mexico. Elke 6 maanden stuurt de
organisatie daarvoor 2 vrijwilligers uit. Samen
met een lokale organisatie zet je educatieve
sport- en spelactiviteiten op.
www.artesanos.be

Catapa – vanaf 21 jaar

BISZ – vanaf 17 jaar

Catapa wil de problemen in de mijnbouw in het
Zuiden aanpakken. Als vrijwilliger werk je mee in
een plaatselijk project van een partnerorganisatie
van Catapa. Je informeert de medewerkers in
België over wat er ter plaatse gebeurt en
probeert de mijnbouwconflicten onder de
aandacht te brengen van de internationale pers
en beleidsmakers.
www.catapa.be

Cosmolingua – vanaf 18 jaar
BISZ biedt vrijwilligerswerk aan bij haar partners
in Togo. De projecten situeren zich binnen het
onderwijs en de gezondheidszorg.
www.vzwbisz.be

Broederlijk Delen – vanaf 21 jaar

Broederlijk Delen zoekt vrijwilligers om mee te
werken in een van haar partnerorganisaties. De
profielen zijn uiteenlopend. De organisatie
verwacht dat je een Noord-Zuidbrugfunctie
opneemt en je ervaringen in het Zuiden deelt met
de mensen in België.
www.broederlijkdelen.be/jobs

Damiaanactie bestrijdt lepra en tbc. De
organisatie zette daartoe heel wat lokale acties
op in het Zuiden. In verschillende van die lokale
projecten organiseert Damiaanactie
bouwkampen. Je werkt er samen met lokale
arbeiders. Naast werken is er tijd om het land en
de cultuur te ontdekken.
www.damiaanactie.be
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Damiaanactie – vanaf 18 jaar
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Je kan bij Bouworde zowel terecht voor
vrijwilligersvakanties van enkele dagen of enkele
weken als voor vrijwilligerswerk van enkele
maanden. Als vrijwilliger kies je voor een
technisch, sociaal of ecologisch project. De
bestemmingen en duur van de projecten zijn
afhankelijk van je leeftijd. Vanaf je 15de kan je
deelnemen aan een bouwkamp in Marokko. Voor
18-jarigen zijn er ook projecten in Togo en Sri
Lanka. 21+’ers kunnen over heel de wereld
vrijwilligerswerk doen.
www.bouworde.be

Cosmolingua stuurt je naar Zuid-Amerika voor
een combinatie van taallessen Spaans en
vrijwilligerswerk. Je werkt in een
liefdadigheidsinstelling dus een redelijk niveau
van het Spaans is vereist. Tijdens de cursus
verblijf je in een gastgezin, daarna kan je kiezen
of je er blijft of andere huisvesting zoekt.
www.cosmolingua-taalreizen.be
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Bouworde vzw – 15 t/m 30 jaar
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Easy Languages – vanaf 16 jaar

Easy Languages biedt een combinatie van
vrijwilligerswerk en taalcursus aan in heel wat
verschillende landen. Zo leer je een taal niet
alleen op de schoolbanken maar ook door ze in
de praktijk te gebruiken.
www.easylanguages.com

Fairplay – vanaf 20 jaar

Hutong School – vanaf 16 jaar

Hutong School heeft een sterke band met ngo’s en
liefdadigheidsinstellingen in zowel Beijing als
Shanghai. Naast het vrijwilligerswerk volg je Chinese
les. De wekelijkse culturele activiteiten bieden je een
mooie inkijk in de Chinese taal en cultuur.
www.hutong-school.com/nl

Fairplay zet zich in voor arme gezinnen en
alleenstaande moeders in Peru. Je kan
vrijwilligerswerk doen bij Fairplay zelf of bij
Waaw, de naschoolse opvang waar kinderen
tussen 6 en 12 jaar extra onderwijs, een gezonde
dagelijkse maaltijd en medische zorg krijgen. Je
verblijft bij lokale families zodat je de cultuur en
taal ten volle kan oppikken.
www.fairplay-peru.org

G3W (Geneeskunde voor de Derde
Wereld) – vanaf 21 jaar

Z U ID E N
NA AR HET

| hoofdstuk 5

52

G3W (Geneeskunde voor de Derde Wereld) komt
als ngo op voor het recht op gezondheid en
soevereine ontwikkeling. Je kan vrijwilligerswerk
doen bij haar partnerorganisaties. G3W zorgt
voor omkadering voor, tijdens en na je verblijf.
www.g3w.be

Jeugddienst Don Bosco:
vormingsprojecten – vanaf 20 jaar

Je hebt interesse in of ervaring met speelpleinwerking? Dan kan je meewerken in een
vormingsproject van Jeugddienst Don Bosco. Met
het project Jebo! trek je naar Zuid-Afrika. Met
Team Paco gaat het richting Zambia, Zimbabwe of
Malawi. Je geeft er samen met een groep Vlaamse
jongeren een animatorcursus aan Afrikaanse
vrijwilligers. Daarna toets je de theorie aan de
praktijk en werk je mee als animator op een
lokale speelpleinwerking. Ondertussen maak je
uitvoerig kennis met de Afrikaanse cultuur.
www.jeugddienstdonbosco.be

Jeugddienst Don Bosco: vrijwilligerswerk
– vanaf 18 jaar

Hope Flanders – vanaf 21 jaar

Je werkt in Zuid-Afrika bij een van de lokale
projecten van Hope Flanders, dat aansluit bij
je interesse/kennis. Naast werken is er tijdens
je verblijf ook tijd om het land te ontdekken.
Je werkt steeds samen met lokale mensen.
www.hopeflanders.be

Wil je voor lange tijd naar Congo, Angola of
Zuid-Afrika. Dan kan je terecht bij Jeugddienst
Don Bosco. Zij sturen je uit naar één van hun
projecten. Je leeft en werkt er mee in de lokale
Salesiaanse gemeenschap samen met andere
vrijwilligers. De jeugddienst voorziet een
voorbereidingstraject.
www.jeugddienstdonbosco.be

Dries (22j.)

hielp bij de opstart van een
speelpleinwerking in Turc’ch, Georgië

“Vooral het
feit dat je als
vrijwilliger
de lokale
bevolking iets
helpt opbouwen,
sprak mij aan.”
Meer verhalen?
Surf naar www.gostrange.be/
wereldkaart of scan de QR code:

Mondibuild – vanaf 18 jaar

Kwasa Kwasa – vanaf 23 jaar

Via Kwasa Kwasa werk je als vrijwilliger in
Malawi. Je brengt verslag uit aan de medewerkers
in België. Tijdens je verblijf word je ondergedompeld in het dagelijkse leven in Oost-Afrika.
www.kwasakwasa.be

Mondibuild organiseert in samenwerking met
de ngo VIA Don Bosco jaarlijks 1 bouwkamp.
Tijdens dit kamp help je mee om bijvoorbeeld
een school of een medische hulppost te
bouwen. Je werkt daarbij samen met
plaatselijke jongeren. Het kamp wordt
voorafgegaan door enkele
voorbereidingsweekends.
www.mondibuild.be
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Leraars zonder Grenzen (LzG) zoekt
geëngageerde vrijwilligers voor het Zuiden.
Samen met LzG ga je op zoek naar een passend
project. Deze projecten zijn vaak in scholen.
www.lzg.be
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Met Jobstop ga je voor een buitenlands avontuur
waarbij je vrijwilligerswerk met reizen
combineert. Er is keuze tussen heel wat
natuurprojecten, projecten met dieren of in de
sociale of onderwijssector. Tijdens je verblijf
maak je van dichtbij kennis met de lokale cultuur
en bevolking. Je komt in contact met vrijwilligers
uit alle hoeken van de wereld.
www.jobstop.be

LzG (Leraars zonder Grenzen)
– vanaf 18 jaar

hoofdstuk

Jobstop – vanaf 18 jaar
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Vides – vanaf 18 jaar

Oye LENA – vanaf 18 jaar

Via educatie wil Oye LENA armoede in Peru
bestrijden. Als vrijwilliger ondersteun je
educatieve projecten. Je helpt mee aan het
ontwikkelen van workshops en didactische
materialen of je werkt een eigen project uit
samen met de organisatie. Kennis van het Spaans
is een pluspunt.
oyelena.wordpress.com

Vides geeft je de mogelijkheid om je als
vrijwilliger in te zetten in één van de projecten
van de zusters van Don Bosco. Je komt steeds
terecht op een plek waar je kan samenwerken
met jongeren en kinderen. Voor enkele weken ga
je samen met enkele leeftijdgenoten aan de slag.
Alle projecten hebben te maken met
speelpleinwerking of vorming van jongeren.
Ben je 20 of ouder, dan kan je in je eentje
vertrekken voor een langere periode. Vrijwilligers
worden ingezet als leerkracht, opvoeder of
begeleider in een school of een tehuis of als
animator in vrijetijdswerking.
www.vides.be

WEP – vanaf 18 jaar

Ukukhanya – vanaf 18 jaar

Bij Ukukhanya kunnen studenten en
afgestudeerde leerkrachten als vrijwilliger
lesgeven in enkele scholen in Zuid-Afrika. Je kan
zowel alleen vertrekken als met een groep. Een
goede kennis van het Engels is wel noodzakelijk.
www.ukukhanya.be

Z U ID E N
NA AR HET
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VIA – vanaf 20 jaar

WEP heeft een erg uitgebreid aanbod. Zo kan je
onder andere meehelpen op een boerderij, een
sociaal project ondersteunen of de natuur
beschermen in een ecologisch project. Als
‘Voluntoerist’ combineer je reizen met
vrijwilligerswerk. Bovendien kunnen heel wat
programma’s aangevuld worden met een
taalcursus. Met ‘WEP World Tour’ mix je
vrijwilligerswerk met taallessen of een stage
tijdens een wereldwijde reis.
www.wep.be

WWOOF – vanaf 18 jaar
Onder de noemer ‘Work@World’ organiseert
VIA vzw jaarlijks een duizendtal
vrijwilligersprojecten over de hele wereld.
Tijdens deze projecten leef en werk je samen
met een internationale groep vrijwilligers. Je
kiest uit projecten rond natuur en ecologie,
sociaal-culturele projecten of bouwprojecten.
Daarnaast biedt VIA vzw binnen het SCInetwerk ‘Long Term Volunteering’ aan
waarmee je je voor lange tijd in een project
kan engageren.
www.viavzw.be

WWOOF staat voor ‘Word Wide Opportunities
on Organic Farms’. Via dit netwerk kan je op zoek
naar vrijwilligerswerk op biologische boerderijen
over de ganse wereld. In ruil krijg je eten en
onderdak.
www.wwoof.net

Extra zoektips
YFU – 17 t/m 26 jaar

Met YFU kan je de handen uit de mouwen steken
als vrijwilliger, vooral in onderwijs- en sociale
projecten. Elk programma heeft eigen leeftijdsen toelatingscriteria. Naargelang het programma
verblijf je in een plaatselijk gastgezin, op het
project zelf of een combinatie van beide.
www.yfu.be

Werken

Ga via het internet op zoek naar
internationale of buitenlandse aanbieders
van inleefreizen, vrijwilligerswerk, stages of
jobs in het Zuiden. Zoek op deze woorden:
• inleefreis
• vrijwilliger/stage/job buitenland
• immersion trip
• volunteer/internship/job abroad
• voyage d’immersion
• volontariat/stage/job à l’étranger

!

De informatie op het internet is niet altijd betrouwbaar. Houd hier rekening mee.

Juniorprogramma van BTC
– vanaf 20 jaar
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Het ‘United Nations Volunteers Programma’ geeft
jongeren de kans om een eerste werkervaring op
te doen bij de Verenigde Naties. Een universitair
diploma is een vereiste om in aanmerking te
komen. Je krijgt een vergoeding om basiskosten
en huisvestiging te betalen. Daarnaast worden je
reiskosten vergoed en ontvang je een ziekte- en
levensverzekering.
www.unv.org

Z U ID E N

United Nations Volunteers Programma
– vanaf 25 jaar

hoofdstuk

Met het Juniorprogramma doe je een (eerste)
werkervaring op in een project van de Belgische
ontwikkelingssamenwerking. Je moet voldoen aan
een aantal voorwaarden en op voorhand de
‘Infocyclus’ van BTC volgen. Nadien word je
onderworpen aan een uitgebreide
selectieprocedure. Als je geselecteerd wordt,
krijg je een arbeidscontract van 1 tot maximum 2
jaar. Ter plaatse krijg je coaching van een ervaren
projectmedewerker.
www.btcctb.org

5

Paperassen
& prakt sche
tips
Stop je beter 10 of 20 paar kousen in je rugzak?
Neem je een haardroger mee of schaf je er ter
plekke een aan. En wat met die reisgids? Prop je
die er nog bij of ben je ondertussen voldoende
voorbereid? Een ding is zeker: een koffer
inpakken, gemakkelijk is het niet. Zeker als je
voor langere tijd vertrekt, is het moeilijk om
keuzes te maken.
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Het stopt ook niet bij die koffer of rugzak want
daarnaast zijn er nog heel wat andere dingen
die je moet opzoeken, plannen, regelen... Voor
het angstzweet je uitbreekt neem je best dit
hoofdstuk door. 100% volledig is het nooit, maar
het helpt je wel aardig op weg.

De voorbereidingen
Je kan natuurlijk gewoon het vliegtuig, de trein of
de bus opstappen en het grote avontuur op je af
laten komen. Maar als je naar een land trekt
waarvan je niet zoveel afweet, is het aan te
raden je vooraf te informeren.
Voor landen buiten de Europese Unie heb je
vaak extra reisdocumenten of inentingen
nodig. Informeer je tijdig om dit allemaal in
orde te brengen.

Informatie zoeken
Klopt het dat ik mensen in China beter
niet met een kus begroet? Hoe houd ik
mijn lokaal transport goedkoop? In welke
wijken loop ik ’s nachts beter niet alleen
over straat? Informatie over je land van
bestemming vind je via heel wat kanalen.

Reisgidsen
Naast informatie over toeristische
bezienswaardigheden vind je in veel reisgidsen
praktische informatie over bv. goedkope logies
en transport, de lokale munt, plaatsen waar het
overdag of ’s avonds minder veilig is...

Wegwijzer Reisinfo
‘Reizigers informeren reizigers‘, dat is het
uitgangspunt van Wegwijzer. In hun reisbib in
Brugge vind je daarom stapels reisverslagen en
reisgidsen. De reisbib is gratis toegankelijk voor
wie jonger is dan 26. Ben je ouder, dan moet je
eerst lid worden. Op de Wegwijzerwebsite vind
je eveneens heel wat interessante informatie.
Sommige informatie is publiek toegankelijk.
Andere zaken, zoals de online reisverslagen, zijn
alleen raadpleegbaar voor leden.
www.wegwijzer.be

Reisadviezen
Op de website van het Ministerie van
Buitenlandse Zaken vind je reisadviezen per land.
Je leest er of een reis naar een bepaald land wel
of niet is aangeraden en in welke regio’s van een
land je beter niet komt. Daarnaast bevat de site
handige informatie over lokale wetgeving en
opvallende gewoontes.
www.diplomatie.belgium.be

Fora
Steek je licht op bij reizigers die het je al
voordeden. Ze kunnen je als geen ander vertellen
hoe je je reis het best aanpakt. Op het internet
vind je heel wat fora waarop je zelf je vragen
stelt. Je kan er ook informatie halen uit eerder
gegeven antwoorden. Deze fora vinden wij alvast
interessant:
• www.wegwijzer.be/forum
• www.wereldwijzer.nl

Paperassen
Je kan niet vroeg genoeg beginnen om je
buitenlandplannen te regelen. Dit is zeker van
toepassing op alle paperassen die je in orde
moet brengen. Hieronder lees je meer over de
papierwinkel waarmee je best rekening houdt.
Maak kopieën van al je belangrijke documenten
en bewaar deze afzonderlijk in je bagage. Bij
verlies beschik je zo meteen over het nummer van
je identiteitskaart, je rijksregisternummer...
Bewaar ook online een digitale versie of een scan
van jouw documenten (bv. in de inbox van je
webmail).

Vlamingen in de Wereld (VIW)

Praat erover
Vertel vrienden, familie, kennissen... over je
plannen. Misschien kennen zij iemand die net als
jou richting buitenland trok en je tips wil geven.

Reisdocumenten
Als je naar een land binnen de Europese
Economische Ruimte (EER) vertrekt dan volstaat
je Belgische identiteitskaart als reisdocument.
De EER zijn de landen van de Europese Unie
samen met IJsland, Liechtenstein en Noorwegen.
Hetzelfde geldt voor Zwitserland. Voor landen
daarbuiten heb je meestal een paspoort nodig
(ook wel ‘internationaal paspoort’ of ‘reispas’
genoemd) en vaak ook een visum. Afhankelijk
van je plannen vraag je een toeristenvisum,
werkvisum, studentenvisum of workingholiday visum aan. Vraag je visum tijdig aan.
Houd er rekening mee dat een land niet
verplicht is om je een visum toe te kennen.
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Een zoekopdracht op de naam van het land, de
streek, de stad of het dorp waar je naartoe trekt
levert beslist heel wat resultaten op. Verlies je
echter niet in de massa informatie die je op deze
manier vindt. Houd er ook altijd rekening mee dat
niet alle websites betrouwbare informatie bieden.
De volgende websites kunnen wij je aanbevelen:
• www.europa.eu/youth
• www.europa.eu/travel
• www.europa.eu/youreurope/citizens
• www.justlanded.com

hoofdstuk

Het wereldwijde web
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De naam zegt het zelf: Vlamingen in de Wereld
is een netwerk van Vlamingen die uitgeweken
zijn naar een ander land. VIW geeft onder
andere ondersteuning aan Vlamingen die willen
emigreren. Maar ook studenten kunnen met
vragen over hun land van bestemming bij de
organisatie terecht. In ruil moet je wel lid
worden.
www.viw.be

5

Contacteer de ambassade of het consulaat van
het land van bestemming voor meer informatie
over de nodige documenten om een visum te
krijgen en het land binnen te mogen. De site
van Buitenlandse Zaken zet de adressen van de
buitenlandse ambassades in België op een rijtje.
www.diplomatie.belgium.be

Kinderbijslag, beroepsinschakelingstijd,
inschakelings- en werkloosheidsuitkeringen, ziekteverzekering, belastingen, reis- en verblijfsdocumenten
Blijf je je kinderbijslag ontvangen als je
niet in eigen land studeert? Krijg je je
inschakelingsuitkering nog als je voor
vrijwilligerswerk naar het buitenland trekt? Het
is belangrijk om het nodige papierwerk in orde te
brengen voor vertrek. Voor al je
vragen rond bovenstaande
onderwerpen verwijzen
we je door naar de
Kamielwebsite:
www.kamiel.info.

Verzekeringen
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Beter voorkomen dan genezen. Maar als
je tijdens je verblijf toch in de problemen
komt, dan ben je wellicht blij met een goede
verzekering. Voor je allerlei polissen afsluit,
ga je eerst best na waarvoor je al verzekerd
bent. Neem contact op met je ziekenfonds
en vraag welke kosten je ziekteverzekering
dekt. Doe ook navraag bij de makelaar van je
brand- of familiale verzekering. Als je in het
buitenland op kot gaat, zou dat eventueel in je
bestaande brandverzekering opgenomen kunnen
worden of in die van je ouders. Indien nodig
kan je nadien een reisbijstandsverzekering en
eventueel andere verzekeringen afsluiten, zoals
een annulatieverzekering voor je reis of een
verzekering voor je bagage.

Meld je vertrek
Als je voor meer dan 6 maanden naar het
buitenland vertrekt, moet je ook de dienst
bevolking van je gemeente hiervan op de
hoogte brengen. Vergeet bij je terugkomst
niet om je opnieuw aan te melden!

Rijbewijs
Rij je met je eigen wagen of een huurauto in het
land van bestemming, houd er dan rekening mee
dat je mogelijk een internationaal rijbewijs
nodig hebt. Je vraagt dit aan bij je gemeente.
Daarnaast verschilt de minimumleeftijd waarop
je een voertuig mag besturen van land tot land.
Informatie over welk rijbewijs je nodig hebt,
vind je onder de reisadviezen op de site van
Buitenlandse Zaken.
www.diplomatie.belgium.be
Als je lid bent van Wegwijzer kun je uitgebreide
info raadplegen in het dossier ‘Een auto huren in
het buitenland’.
www.wegwijzer.be

Brochure ‘Reis Wijs’
De Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken
schreef een brochure waarin ze alle zaken opsomt
voor een veilige reis. Deze gratis brochure is ook
nuttig voor wie er voor lange tijd op uit trekt. Je
kan de brochure downloaden op de website van
Buitenlandse Zaken.
www.diplomatie.belgium.be

De Europass
Als je in een ander Europees land wil werken of
studeren, maak dan gebruik van de Europass.
De Europass is een verzamelmap waarin je
een aantal documenten kan bewaren, zoals
jouw Europass cv en een taalpaspoort. Deze
documenten tonen de werkgever of de
verantwoordelijken van de universiteit of school
duidelijk wie je bent, waar en wat je geleerd
hebt, wat je kan en ook in welk Europees land je
al gewerkt of gestudeerd hebt. Dit is zeer nuttig
als je op eigen houtje een job of studie binnen
Europa zoekt!
www.europass-vlaanderen.be

dat buiten deze landen wil doen, dan ga je best
vooraf bij je bank langs om te vragen of dit kan.
Je bank deblokkeert dan de Maestrofunctie op je
bankkaart. Vraag wel na hoe lang de deblokkering
geldig is, want deze is meestal beperkt in de tijd.
Naast je bankkaart en wat cash kan je een
kredietkaart meenemen naar je bestemming.
Transacties met je bank- of kredietkaart
kosten geld. De kosten voor het gebruik van
een kredietkaart liggen hoger dan die van een
bankkaart. Op de website van de Spaargids kun je
met de kredietkaartcalculator berekenen hoeveel
het gebruik van een kredietkaart je zal kosten.
www.spaargids.be

In noodsituaties kun je vanuit België geld laten
opsturen. Dit doe je bijvoorbeeld via Western
Union, Moneygram en dergelijke. Je betaalt een
bepaald bedrag per geldtransfer. Als je lid bent
van Wegwijzer, dan vind je meer informatie in
het dossier ‘Geld op reis’.
www.wegwijzer.be
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Als je van plan bent om cash mee te nemen, dan
bestel je de vreemde valuta best tijdig bij je bank
of in een wisselkantoor. Houd er ook rekening
mee dat sommige landen de in- en uitvoer van
de lokale munt niet toestaan. Informeer bij je
bank welke valuta je best meeneemt om ze in
het buitenland tegen de lokale munt te kunnen
inwisselen.
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Met je bankkaart kun je binnen de Europese
Unie zonder probleem geld afhalen. Maar als je
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Geld

5

voetafdruk. Bij een vliegtuigreis ligt die
bijvoorbeeld heel wat hoger dan bij een treinreis.
Het is natuurlijk niet altijd haalbaar om het
meest ecologisch verantwoorde transportmiddel
te kiezen. In dat geval kun je je ecologische
voetafdruk compenseren. Verschillende
organisaties en maatschappijen bieden projecten
aan die je CO²-uitstoot goed maken.
Bij Go Strange compenseren we vliegtuigreizen
bijvoorbeeld via CO2logic.
www.co2logic.be

Gezond op weg
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Malaria, difterie, hepatitis... Voor sommige
bestemmingen heb je een aantal vaccinaties
nodig. Soms moet je bij je aankomst
je internationale inentingskaart met
vaccinatiebewijzen voorleggen (ook wel
bekend als ‘het gele boekje’). Raadpleeg je
huisarts of de website van het Instituut voor
Tropische Geneeskunde, www.itg.be, of andere
gespecialiseerde websites om te weten welke
vaccinaties je nodig hebt voor jouw bestemming.
Sowieso neem je best een reisapotheek mee op
je reis. Je vindt hiervoor een handige checklist op
www.gezondheidspas.be

De reis
Transport
Neem je het vliegtuig, de bus, de trein, de boot...?
Reis je met een low cost-maatschappij of kies
je voor meer comfort? Hoe je je verplaatst,
beslis je natuurlijk zelf. Het is alvast nuttig om
weten dat heel wat maatschappijen kortingen
aanbieden voor jongeren. Informeer je over
de mogelijkheden wanneer je je reis boekt.
Verder raden we je aan om bij het maken van
die keuze na te denken over je ecologische

Bagage
Als je niet met je eigen vervoermiddel naar je
bestemming reist, dan moet je rekening houden
met een aantal beperkingen voor je bagage. Je
vindt hierover informatie op de website van de
maatschappij waarmee je reist.
Bij sommige maatschappijen mag je extra bagage
voor humanitaire doeleinden meenemen.
Hiervan kan je soms gebruik maken als je
materiaal meeneemt voor vrijwilligerswerk of
een stage in het buitenland. Doe hierover vooraf
navraag bij je vervoersmaatschappij.
Label je koffers of rugzak zodat je je bagage bij
verlies terugkrijgt. Je kan ook een verzekering
nemen voor je bagage. Meer informatie hierover
krijg je van de vliegtuigmaatschappij of het
reisbureau.

Logies
Beschik je bij je aankomst niet over logies? Wil je
maar een beperkt deel van je reisbudget aan een
verblijfplaats uitgeven? Dan zijn de volgende tips
interessant voor jou:
Couchsurfing is een netwerk waarmee je logies
vindt bij mensen thuis. Er zijn couchsurfers in
bijna alle landen ter wereld. En nee, je moet
niet overal op een ‘couch’ of zetel slapen. Je
krijgt soms een heuse logeerkamer. Een plaatsje
reserveren doe je via het internet.
www.couchsurfing.org
In het dossier ‘Gratis slapen op reis’ op de website
van Wegwijzer vind je nog meer tips voor gratis
logeren.
www.wegwijzer.be

Als je 2 weken op taalkamp gaat of een maand
druiven gaat plukken in Frankrijk, dan hoef je
hier geen rekening mee te houden. Het is pas
als je langer dan 3 maanden in een stad of
gemeente verblijft, dat je er goed aan doet om
je aan te melden op de dienst bevolking. Soms is
dit zelfs verplicht. Zelfs als je iets minder dan 3
maanden ergens verblijft, kan het geen kwaad je
aanwezigheid op het plaatselijke gemeentehuis
te melden. Je doet dit liefst binnen de 8 dagen na
je aankomst. Vermeld wel steeds de reden van
je verblijf en het feit dat je slechts tijdelijk in de
stad of gemeente verblijft.

Zakwoordenboekje
Als je naar een land reist waarvan je de taal
niet kent, dan komt een zakwoordenboekje
goed van pas. In die boekjes staan woorden ook
fonetisch genoteerd zodat je weet hoe je ze uit

Studentenkaarten
Als je in het buitenland studeert, dan is de kans
groot dat je net als hier allerlei kortingen kan
krijgen op bijvoorbeeld het openbaar vervoer
of in een culturele instelling. Doe hierover
navraag op je plaatselijke hogeschool of
universiteit. Je kan jezelf ook een internationale
studentenkaart aanschaffen. Met deze kaart
krijg je kortingen in winkels en op culturele
activiteiten.
www.isic.be
www.bill.be

E T IP S

Een ’vertaal-app’ op je smartphone kan ook
erg handig zijn. Met zo’n app kan je woorden of
zinnen vertalen, tekst op een foto herkennen en
vertalen of de uitspraak van een taal oefenen. Let
op, internet gebruiken op je smartphone in het
buitenland kan duur zijn.
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Meld je aan bij de dienst bevolking
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Ter plaatse

moet spreken. Ook handig zijn ‘aanwijsboekjes’.
In die boekjes staan foto’s van zaken die je op
reis soms nodig hebt, bv. een taxi, een apotheek,
voedingsmiddelen... Aan de hand van die
afbeeldingen maak je een ‘local’ duidelijk wat je
precies zoekt.

hoofdstuk

Jeugdherbergen zijn ook interessant qua prijs. Ze
bestaan in heel wat landen. Als je lid wordt van
dit netwerk krijg je minstens 10% korting op je
verblijf.
www.hihostels.com

6

De terugkeer
Vul je cv aan
Werknemers hechten meer en meer belang
aan een internationale ervaring. Deze
ervaring hoeft niet noodzakelijk met je
studies verbonden te zijn. Een toekomstige
werkgever heeft ook oog voor zaken als
‘zelfstandig zijn’ of ‘een vreemde taal
beheersen’. Verwerk je ervaringen zeker
in je curriculum vitae (cv) als je na je
buitenlands avontuur op zoek gaat naar
een job. Als je in een land binnen Europa
een buitenlandse ervaring opdeed, dan kan
je hiervoor de Europass gebruiken.
www.europass-vlaanderen.be

Moet het allemaal zo serieus?
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Ok, je hebt gelijk. Je buitenlands avontuur
mag ook gewoon zijn wat het is: een leuke
en onvergetelijke ervaring! Geniet daarom
na je terugkomst vooral dubbel en dik na
van je belevenissen. En wanneer je voelt
dat die buitenlandkriebel terug naar boven
komt, dan weet je ons te vinden hé!

Colofon
De Go Strange infogids is een uitgave van JINT vzw, het coördinatieorgaan
voor internationale jongerenwerking.
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Ze is evenmin aansprakelijk voor tussentijdse wijzigingen. JINT vzw doet
geen kwaliteitscontrole van het vermelde aanbod. Ze heeft enkel een
doorverwijsfunctie.
De Go Strange infogids kwam tot stand met de steun van de Vlaamse
Gemeenschap en het Erasmus+ / Youth in Action-programma
van de Europese Commissie. Go Strange maakt deel uit van het
informatienetwerk Eurodesk met partners in 33 landen.
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óók van

Go Strange
Go Strange helpdesk

Ben je op zoek naar meer informatie
over buitenlandmogelijkheden in een
specifiek land? Heb je nog andere
vragen over je buitenlandplannen?
Contacteer de Go Strange helpdesk
via info@gostrange.be of bel ons op
werkdagen tussen 10 u. en 16 u. op
02/209 07 20.

Go Strange website

EUROPESE JONGEREN SITE
Informatie en tips voor
jongeren die in Europa
wonen, leren en werken.
De laatste nieuwtjes uit de
Europese jongerenwereld.
Mogelijkheden in meer
dan 33 landen.

PESE
GEREN SITE

EUROPESE
JONGEREN
SITE
http://europa.eu/youth

Op de Go Strange website vind je de
informatie uit deze gids, aangevuld met
extra info. Je kunt er de ‘buitenlandsfeer’
opsnuiven in de verhalen van
andere globetrotters. De site houdt
je ook op de hoogte van allerlei
interessante evenementen, info- en
vormingsactiviteiten en nieuwe of last
minute buitenlandmogelijkheden.
www.gostrange.be

Go Strange nieuwsbrief

Tien keer per jaar nieuwe internationale
kansen en mogelijkheden in je mailbox?
Abonneer je op onze elektronische
nieuwsbrief via de website.
www.gostrange.be

Go Strange Facebookpage

Steeds op de hoogte blijven van de
nieuwste buitenlandmogelijkheden?
Word fan van onze Facebookpage.
www.facebook.com/GoStrange
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